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Șl PROGRESUL ACTUAL
AL SCOLII ROMANEȘTI

TRADIȚIILE VALOROASE Un comandament i
iactual ial sportului i
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Interviu cu conf. universitar EUGEN BLIDEANU
director general în Ministerul Invățămlntului

Prezentă activ. în decursul 
Veacurilor, în lupta poporului 
nostru pentru libertate, dreptate 
și progres social, școala, conti
nuatoare demnă a tradițiilor 
înaintate ale culturii și științei 
din țara noastră, a cunoscut în 
anii puterii populare și ai con
strucției socialiste o dezvoltare 
uriașă, fără precedent. Partidul 
Și guvernul au acordat și acor
dă școlii un nemăsurat sprijin 
moral și material, privind-o ca 
pe una dintre cele mai însem
nate pîrghii în înfăptuirea mi
siunii istorice ce și-a asumat-o 
poporul de a construi socialis
mul și comunismul.

Gratuitatea completă a tavft- 
țămîntulul de toate gradele, cu
prinderea în școli a aproape 4 
milioane de tineri, creșterea con
tinuă a numărului cadrelor di
dactice (care depășește în pre
zent 180 000). asigurarea învă- 
țămîntului în limba maternă pen
tru copiii aparținînd naționali
tăților conlocuitoare, crearea ce
lor mai bune condiții pentru ca 
toți cetățenii tării să-și formeze 
o cultură bogată șl multilaterală, 
să-și 
nica 
zintă
tății

In
prefaceri care au trecut 
Eliberare# învățătorii și profeso
rii — detașamentul de aur al 
Intelectualității noastre — îndru
mați de partid, au participat cu 
devotament și însuflețire la toa
te marile acțiuni aoclal-politice. 
Prin munca lor entuziastă, pli
nă de dăruire, ei au contribuit 
la formarea multor generații de 
tineri
pricepere, 
împreună 
edificarea

însușeaacă știința ți teh- 
cea mal Înaintată, 
realizări epocala ale 
noastre goelallate.

toți acești ani de

repre-
Kdt-
•dinei 
de la

sitar EUGEN BLIDEANU, direc
tor general în Ministerului In- 
vățămîntului.

• In pătrarul de veac care 
a trecut de Ia actul Eliberării, 
școala românească, îndrumată 
permanent de către partid, a cu
noscut o dezvoltare ritmică, in 
pas cu cerințele, ajungînd astăzi 
la cote Înalte și ca sistem de or
ganizare și ca eficiență. Pentru 
început v-am ruga să aveți a- 
mabilitatea de a prezenta cjteva 
date privind dinamica dezvoltă
rii Invățămîntului in țara noas
tră...

— Cîteva cifre ar putea fi edi
ficatoare în această direcție. De 
pildă, în anul școlar 1938 1939 
numărul unităților de învățămîn» 
general și al ”----- ’ " ' '
generală era 
rind 1 604 481 
servite de 
tice. în anul 
școlilor din aceeași rețea a a- 
juns la 15 525, cu 3 268 707 elevi 
și 144 516 învățători și profesori.

• în anul școlar 1938/1939 nu exista 
nici un liceu de specialitate, in 
timp ce în anul școlar 1967 1968 
rețeaua acestor unități 
țămînt a cuprins 165 
cu 47 636 de elevi și 
profesori. Învățămîntul 
nai cuprindea 224 unități (39 250 
elevi și 896 cadre didactice) în 
1938 ; în 1968 cifra acestor școli 
a ajuns la 426 (219 401 elevi șl 
11 924 cadre didactice). În pri
vința instituțiilor preșcolare, ra

liceelor de cultură 
de 13 865, tncorpo- 
elevi șl fiind de- 
45 359 cadre didac- 
1967/1968, numărul

de învă- 
de licee 
2 836 de 
profesio-

eare participă astăzi cu 
abnegație șl pasiune, 
eu întregul 
socialistă a

popor, la 
țării.

*
Pentru

pecte legate da dinamica dez
voltării școlii românești, drumul 
parcurs de Invățâmtntul de e- 
ducațle fizică — parte compo
nentă a Invâțămtntulul de cul
tură generală — concepția care 
există astăzi despre activitatea 
sportivă In viața elevilor noștri, 
ne-am adresat In cadrul unul In
terviu conferențiarului unlver-

• cunoaște unele as-

ÎNTRECERI
INTERNAȚIONALE
ȘCOLAREV

DE BASCHET
SI CAIAC CANOE

4

In întâmpinarea a 10 ani de la 
înființarea Școlii sportive nr. 2, 
în Capitală au avut ioc reușite 
întreceri de baschet și caiac ca
noe cu participarea unor echipe 
și sportivi reprezentând mai multe 
unități școiare și cluburi din țară 
și de peste hotare (R.D. Germa
nă. Cehoslovacia și Bulgaria).

Competiția de baschet — 
șurată pe terenurile de la 
— a reunit un număr de 
echipe (băieți și fete) in 
categoriilor copii, juniori I . 
niori II. Iată primele formații in 
clasamentul general :

COPII, FETE : 1. Școala sporti
vă Cluj, 2. Casa pionierilor Brno, 
3. Școala sportivă Brașov.

COPII, BĂIEȚI: 1. Școala sporti
vă nr. 2 București, 2. Clubul Șco
larul București, 3. Școala sporti
vă nr. 3 București.

JUNIORI II, FETE : 1. Chemie 
Halle. 2. Școala sportivă nr. 2, 3. 
Mladeze Stadion Praga.

JUNIORI II, BĂIEȚI : 1. Școala 
sportivă nr. 2, 2. Liceul nr. 35 cu 
program de educație fizică, 3. 
Școala sportivă Brașov.

La juniori I, pe locul I s-a cla
sat echipa Chemie Hallc.

In întrecerile de caiac 
cel 
zat 
nr.
re,
134
115

REZULTATE
1 B II 500 m : 1. Zabet (Șc. sp. 2)

desfă-
Di ept 
20 de 

cadrai 
Și ju-

canoe, 
mai mare punctaj l-au reali- 
reprezentanții Școlii sportive 
2 — 168. Pe locurile următoa- 
școljril cehoslovaci (CSSR) cu 
p, șl cei bulgari din Vidin — 
p, șl Asenoveț — 112 p.

TEHNICE. Caiac

GiNDURI, VISURI Șl SPERANȚE RUGBYSTICE 
LA ÎNCEPEREA CAMPIONATULUI

Iată că a trecut și „vacan
ța mare”, după ea și perioa
da pregătitoare, iar dumi
nică rugbyul va pune in joc 
un nou titlu. Desigur că 
acum, o zi înaintea primu
lui pas in marea întrecere, 
fiecare din iubitorii balo
nului oval — jucător, antre
nor, arbitru, suporter ini
țiat sau simplu admirator 
al sportului — gindește, vi
sează, speră în realizări de
pline, așteptind cu emoție 
verdictul realității — cam
pionatul.

Și, cum inci mai avem 
posibilitatea să visăm, 
facem cu 
rii acestor

Steaua — li s-ar alătura, cu în
dreptățită pretenție, cel puțin 
o reprezentantă a rugbyului din 
provincie..

,. .sau, ce-ar fl iacă, după 
flecare med disputat, am putea 
spune, cu mina pe inimă : .Am 
jucat, am arbitrat, am văzut 
eu adevărat rugbv*.

__Ce-ar E. dacă televiziunea 
ne-ar ajuta. făcând să apară pe 
asfaltul străzilor, in joaca co
piilor, și geometria teren- 
de rugby, adaptat la condil 
respective, ața cum a mai 
cut-o cu deosebit succes per 
tenis, hochei, handbal, ca 
nu mai vorbim de fotbal, prin 
repetatele transmisii ale aces-

s-o 
speranța realiză- 
visnri. Deci :

a campionatului național s-ar 
dfeputa in cuplaj cu un joc ai 
echipelor de juniori. 6au cu un 
Joc divizionar B. sau — de ce 
nu ? — în deschiderea unui 
meci de fotbal.

ri dacă, 
dată cu
în vjp yă tori

Fază din meciul 
Steaua — Dina
mo. disputat tn 
:-ecutul campio

nat

I
I

ftJontinuare In poo. e 2-aJ

.. .Ce-ar fi 
nouă edițieTiberiu STAMA

Angajare sub panou între echipele Școlii sportive din Cluj 
ți Casei pionierilor din Brno.

fotoi prof. M. BERBECE ANU

.. .sau dacă ni s-ar oferi po- 
sibilitatea să întrebăm c.rm 
se numește talentatul Junior 
care a fost promovat în echipa 
de divizia A a clubului său...

reciproce
jucătorii.
1 spectator ar remarca 

substanțial al arbitru- 
asigurarea cursivității 
in respectarea sp:

antrenorii

Foul CIOBĂNEL

(Continuare tn pag. a 2-a)

LA ȘTRANDUL TINERETULUI

PRIMUL STARTURI
Naționalele de 

debutează astăzi 
central de Ia Ștrandul Tine
retului, reprezintă un eve
niment de seamă în activita
tea tinerilor înotători. Timp 
de 4 zile se vor perinda în 
fața noastră, cu foarte mici 
excepții, toate speranțele na- 
tației românești. în perspec
tivă, un spectacol captivant 
cu multe suspense-uri și un 
asalt puternic asupra tabelei 
de recorduri. De altfel, evo
luțiile copiilor la începutul 
lunii august și performanțele 
realizate de cițiva juniori în 
ultimele competiții interna
ționale ii îndrituiesc pe spe
cialiști să aștepte cu mare 
nerăbdare aceste întreceri.

Confirmări, revanșe specta
culoase și... nelipsitele sur
prize — iată ce rom outea 
urmări de astăzi (ora 10 —

juniori, care 
în bazinul

seriile și ora 18 — finalele) 
în piscina cu 7 culoare de la 
șosea.

TINERII POLOIȘTI 
ROMÂNI ÎNVINȘI 

LA VRNJACKA
BANJA

MtClUl lUGOSUm

ROMÂNIA

In turneul internațional Ce 
polo de la Vrnjackă Banja, 
rezervat echipelor de juniori, 
selecționata română a între
cut formația Algeriei cu 18—0 
(4—S, 4—O, 5—8, 5—0), dar apoi 
a pierdut ambele jocuri susți
nute eu Italia și Uniunea So
vietică, la același scor : 2—3- 
In celelalte partide : Iugosla
via _ Italia 7—7 (1—2. 1—1, 
2—1, 2—3); Iugoslavia —
U.B.S.S. 7—

Voința Cluj a susținut a 
doua partidă in cadrul tur
neului internațional de la 
Magdeburg, intrecind formația 
Motor Sctioenenburg cu sco
rul de «—3.

Duminică Începe la Du
brovnik un nou turneu inter
național. care reunește pri
mele reprezentative ale Italiei, 
României, Iugoslaviei și o for
mație secundă a țării gazdă.

Ion Ganea 
tind, la un 
nament, un 
mos salt in

execu- 
antre-

fru- 
echer
THEO

I

in totdeauna, omul a încercat 
cerbicia naturii, să-și facă 
din unealtă și mașină un 
auxiliar prețios și docil care 

să răspundă cu promptitudine 
și eficiență inteligenței sale

creatoare, construind astfel punți către 
realitatea înconjurătoare. Către o reali
tate pe care a vrut-o, întotdeauna, în 
transformare, pe scara progresului în
tregii umanități.

Cu atît mai mult, omul societății mo
derne a tins, în avalanșa descoperirilor 
epocale care stau la baza actualei re
voluții tehnico-științifice, să nu se afle 
nicicînd în postura ucenicului-vrăjitor, 
incapabil să strunească forțele pe care 
el însusi le-a declanșat. Pentru că fac
torul determinant al creșterii eficienței 
muncii sociale îl constituie 
treaga sa capacitate de 
energia și priceperea sa. 
s-a subliniat la Congresul 
Partidului — prilej istoric 
a efortului creator depus , , 
român pentru edificarea prezentului so
cialist și a viitorului său de aur, comu
nismul — industria modernă, temelia 
de granit a României socialiste, presu
pune o creștere corespunzătoare a pro
ductivității muncii. Și disponibilitatea de 
lucru a omului muncii a fost corelată 
cu menținerea acestuia într-o bunăstare 
fizică și psihologică. Firesc, pentru că 
realitatea țării noastre o impune, dar 
și angajant pentru cei ce lucrează în 
domeniul educației fizice si sportului.

Elenul în muncă, disciplina și conștiin
ciozitatea, deopotrivă consecințe ale 
unei bune pregătiri fizice și psiholo
gice, pot dobîndi valențe prețioase pe 
terenul de sport, tn orele de mișcare 
organizată și turism.

Aceasta înseamnă ca bugetul-timp 
al oamenilor muncii și al familiilor lor 
trebuie prospectat cu grijă de către or
ganele 'și organizațiiîe chemate prin 
Legea sportului să concure la educația 
fizică a maselor. Și, în acest sens, ini
țiativa capătă o pondere socială de 
mare importanță, întărirea sănătății 
oamenilor muncii, dezvoltarea fizică ar
monioasă, creșterea capacității funcțio
nale a organismului nccesitînd mijloace 
și metode dinamice și atractive, care 
să îmbine utilul și recreativul în folo
sirea timpului liber.

Uriașa mobilizare a resurselor de 
energie umana și materială a națiunii, 
chezășie a îndeplinirii sarcinilor isto
rice trasate de Congresul al X-lea ai 
P.C.R. în acest an aniversar al 
României socialiste, necesită o contri
buție directă și mărită a educației 
fizice si sportului la sănătatea po
porului. Pentru că tradiționala robustețe 
fizică și morală a poporului român are 
acum și în anii care vin un teren de 
manifestare plenară mai fertil ca ori- 
cînd: făurirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltată.

omul, cu în- 
creație, cu 
Și, așa cum 
al X-lea al 
do jalonare 
de poporul

Foto :
MACARSCHI I Paul SLAVESCU
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AZI Șl MÎINE LA TINERETULUI,

V

SĂRITORII IȘI DISPUTĂ TITLURILE
DE CAMPIONI NAȚIONALI

1:01,3; Caîae 1 F NO m l 1. Tull- 
nova-Benesova (CSSR) 2:06,5; 2. 
Ivan-Becea (Șc. sp. 2) 2:11,9. Caiac 
4 F I 500 m : 1. Balakova —Cer
na — Matorskova — Fulinova 
(CSSR) 1:56,5; 2. Teodorescu — 
Olaru — Popescu — Boboșilă (Șc. 
sp. 2) 2:00,9. Caiac 1 B I 500 m: 
1. Ilandiev (Vidin) 1:57,0, 2. Dia- 
conescu (Șc. sp. 2) 1:58,2. Caiac 
2 B I 500 m : 1. Gasperik — Stuk 
(CSSR) 1:40.0; ...4. Gojgan — Min
culescu (Șc. sp. 2) 1:43,3. Caiac 
2 B II 500 m : 1. TănăsCscu — Ze- 
bet ’ (Șc! șp. 2),1:50,0. Caiac 4 B 
1000 m : 1. HaViar
Stuk — Patchâ (CSSR) 3:29,2 
Diaconescu 
lescu 
Caiac 
Zabet
sp. 2) 1:42,1. Caiac 1 F II 500 
1. Fulinova (CSSR) 2Sl,0; 2. 
cea (Șc. sp. 2) 2:31,5. Caiac 2 F I 
500 m : 1. Balakova -- Matorsko
va (CSSR) 2:10,4; 2. Teodorescu
— Olaru (Șc. sp. 2) 2:15,9. Caiac 
4 B I 500 m : 1. Haviar — Gas
parik — Stuk — Patcha (CSSR) 
1:39,0... 4. Diaconescu — Gijgâu
— Minculescu — Bahrl (Șc. sp. 
2) 1:41,0. Caiac 4 F II 500 m : 1. 
Ivan — Zintz — Iliescu — ^alac 
(Șc. sp. 2) 2:06,5. Caiac 1 B 1 000

Gasparik —
2.

Gîjgău — Mihcu-
— Bahrl (Șc. sp. 2) 3:30,4. 
4 B II 500 m : Stoian —
— Păunescu Stroe

m : 1. Handlev (Vidin) 4:08.# —3- 
Diaconescu (Șc. sp. 2) 4:08.3. Ca
iac 2 B I 1000 m : 1. Gasperik — 
Stuk (CSSR) 3:50,5, 2. Gijgâu — 
Minculescu (Șc. sp. 2) 3:55,8. Ca
iac 1 F I 500 m : 1. Matorskova 
(CSSR) 2 :19,4, ...3. Teodorescu (Șc. 
sp. 2) 2 :29,0. Canoe 1 B 500 m : 1. 
Finanțu (Șc. sp. 2) 2:39.0. Canoe 
2 B II 500 m : 1. Vasiliu — Ser- 
ghei (Șc. sp. 2) 2:03,5. Canoe 1 B 
II 500 m : 1. Muldavliev (Aseno
veț) 2:18.9; 2. Ștefan (Șc. sp. 2) 
2:19, 2. Canoe 2B I 500 m: 1. Stepa- 
nek-Komekny (CSSR) 1:58,9 ...5. A- 
lexandrescu-Teodosiu (Șc. sp. 2) 
2:11,4. Canoe 1 — 1 900 m : 1. Hal- 
roo (CSSR) 4:44.5. ...3. Ștefan (Șc. 
sp. 2) 4:50,2. Canoe 2 — 1 000 m:
1. Taar — Soos (CSSR) 4:14,4, ...4. 
Alexandrescu — Teodosiu (Șc. sp. 
2) 4:31,7.

VA Fl RADIODIFUZAT
O veste bună pentru iu

bitorii fotbalului din țara 
noastră: meciul Iugoslavia— 
România, care se dispută 
miercuri 3 septembrie la 
Belgrad, cu prilejul sărbă
toririi a 50 de ani de exis
tență a fotbalului iugoslav, 
va fi transmis pe posturile 
noastre de radio.

Crainic reporter: Ion 
Ghițulescu.

DINAMOVIADA
DE INOT ȘI POLO

ce urmează.
din Capitală

în sâptăn'.ina 
piscina Dinamo 
va găzdui tradiționalele în
treceri ale Dinamoviadei la 
înot și polo. Pînă la această 
oră, organizatorii au primit 
înscrieri din partea cluburi
lor Spartak Levski Sofia, 
Ruda Hvezda (Cehoslovacia)^ 
Dynamo (R.D. Germană), Di
namo (U.R.S.S.), Dozsa (Un
garia) și Gvvardia (Polonia).

Cel mai important eveni
ment intern al săritorilor de 
la trambulină, campionatele 
naționale 
nioarelor, 
și mime 
tului din 
niștii întrecerilor sînt in pri
mul rind actualii deținători 
ai titlurilor. Ion Ganea și 
Melania Decuseară, dar un 
rol important îl vor avea și 
mai tinerii lor 
joritatea aflățî 
nioratului. Ca 
vor desfășura 
trambulina de 
platformă. Ineditul îl cons-

ale seniorilor și se- 
se desfășoară astăzi 
la ștrandul Tinere- 

Capitală. Protago-

parteneri, ma
la vîrsta ju
de obicei, se 
salturi de la 
3 m , și de la

tituie programarea, pentru 
prima dată, a săriturilor de 
'la trambulina de 1 m, probă 
inclusă de curînd și în pro
gramul marilor competiții in
ternaționale.

PROGRAM: sîmbătă de la 
ora 9,30: sărituri de Ia tram
bulina de 1 m (impuse și li
bere), de Ia ora 16,30: sări
turi de Ia trambulina de 3 m 
(impuse și libere); duminică 
de la orele 9,30: (impuse) și 
16 (libere) sărituri de Ia plat
formă.

în încheiere, vor avea loc 
salturi demonstrative și co
mice.

(șc. 
m : 
Be- AMERICANII CONTINUĂ SĂ COMENTEZE

APROPIATUL CHALLENGE-ROUND
Cea mai animată dintre toate edițiile „Cupei Davis"...

BUCUREȘTII] L VA GĂZDUI

UN MARE CONCURS

INTERNAȚIONAL DE LUPTE

Capitala țării noastre va 
găzdui un mare concurs in
ternațional de lupte greco- 
romane și libere. Invitaților 
trimise de federația noastră 
de specialitate Vs-au răspuns 
favorabil 12 țări, astfel că Ia 
București va avea Ioc un mic 
campionat european. Dar iată 
lista țărilor care vor fi repre
zentate în această confrun
tare internațională de mare 
prestigiu t BEMSIA, BULGA
RIA, CEHOSLOVACIA, EL
VEȚIA. FINLANDA. R. D.

GERMANA, GRECIA, ITA
LIA, IUGOSLAVIA, POLO
NIA, UNGARIA, TURCIA și, 
bineînțeles, ROMANIA.

Din loturile respective vor 
face parte sportivi de mare 
valoare, medaliați mondiali și 
europeni, campioni balcanici. 
Și alături de ei, vor concura și 
multe „speranțe" pentru J. O. 
din 1972.

Concursul va avea loc tn zi
lele de 5, ă ți 7 septembrie 
ți va fi găzduit de sala Di
namo.

în cercurile sportive din 
Statele Unite continuă să 
fie cimentată pe larg apro
piata apariție a tenismani- 
lor României în finala „Cu
pei Davis”, în co^hania. re
prezentativei am’iBMțfne. în- 
tilnirea de la "Cleveland 
(Ohio, S.U.A.). programată 
la 19—21 septembrie, este 
așteptată cu. deosebit inte
res, mai ales după străluci
ta victorie obținută de echi
pa română în finala inter- 
zone, asupra englezilor, la 
Wimbledon.

tntr-uh larg comentariu, con
sacrat acestei teme, revista, a- 
mericană de specialitate: 
„SPORTS ILLUSTRATED", care 
apare la New York, acrie sub 
semnătura lui Curry Kirkpa
trick, cunoscutul cronicar de 
tenis : „Cînd Statele Unite iți 
vor apăra titlul de deținătoare 
a Cupei Davis, luna viitoare 
la Cleveland, dincolo de fileu 
va sta România și nu Marea 
Britanie. într-un fel, aceasta 
păstrează mai departe nota de 
senzațional, amară sau, uneori, 
tragică, pe care a purtat-o ac
tuala ediție a Cupei, poate cea 
mai animată dintre toate...“

în articol este descris apoi 
drumul ascendent pe care l-a 
parcurs reprezentativa Româ-

(Gontinuare <o pa?. » ă-a)

llie Năstase, surprins tntr-o 
atitudine caracteristică de 
foto-reporterul revistei ame
ricane „Sports Illustrated", 
care-1 descrie ea ....înflăcărat

ți temerar"

Zi de competiție, ieri, pe la
cul Snagov : bărci cu motor, 
arbitri, flamuri sportive, gale
rii scandind puternic numele 
echipajelor favorite. Din zece 
în zece minute, start în pro
ba de caiac simplu fete, în 
cursa de canoe dublu, în... cele 
opt finale de viteză ale „CRI
TERIULUI SPERANȚELOR”.

Zi de competiție pe lacul 
Snagov: balize orânduite per
fect, sute de participant, di
plome purtînd numele învin
gătorilor. Din zece în zece 
minute, festivitate de pre
miere în proba de caiac sim
plu fete (Doina Pențea — Po
litehnica Timișoara), în cursa O spectaculoasă dispută in una din probele de canoe simplu

ÎNTRECEREA SPERANȚELOR OLIMPICE

NUME NOI INTRE ÎNVINGĂTORI LA CAIAC-CANOE
de canoe dublu (Erofei și 
II ie vid Ivan — Steaua). In... 
cele opt disputate finale 
de viteză ale ..CRITERIULUI 
SPERANȚELOR".

Zi de competiție pe lacul 
Snagov: cronometre, foi de

concurs, emoțiile firești ale 
oricărui debut — fie el și în 
„limitele" categoriilor de cla
sificare a doua și a treia (ca
zul de față). Din zece în zece 
minute... răsturnări în proba 
de caiac simplu fete (Olimpia

Sirotenco— Steaua), în cursa 
de canoe dublu, (Drăgoi, Ba- 
rus — Constructorul Hune-

V. TOFAN

(Continuare tn pag. a 2-a)

MARIA ALEXANDRU VA EVOLUA ÎN JAPONIA
Selecționatele de tenie 

de mo«ă (feminini șl mo»- 
culină) ale Europei vor sus
ține o «erie de meciuri în

Japonia, intre 1 și 20 oc
tombrie. Eechipa feminină 
cuprinde pe Maria Alexan
dru și Gabriele Geistler,

Iar cea masculină este al
cătuită din Eberhard Scho
lar, Denis Neale și Anton 
SipnacicL
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* Totuși, calul rămine!

LA RĂSCRUCE 
DE DRUMURI
Se poate spune că con

cursurile de dresaj de 
la Leipzig și Aachen, 

din luna iulie, concursul in
ternațional de obstacole, din 
august, de la Craiova, cit ți 
campionatele balcanice de că
lărie ce se vor disputa la sfir- 
șitul lunii septembrie la So
fia, marchează pentru sportul 
călare din țara noastră sfîrși- 
tul unei etape ți in acelați 
timp debutul în aceea pregă
titoare menită să ducă acest 
sport la J.O. din 1972 de la 
Milnchen.

lAnalizînd comportarea de 
pînă acum a cailor de dresaj 
și obstacole se pare c& din cei 
ce vor partipipa la Balcaniadă 
prea puțini vor ajunge în eta
pa avînd punct terminus 
Milnchenul. La dresaj, în afa
ra calului Domino ți mai pu
țin a lui Ghidran, aflați în pre
gătire de 3—4 ani, restul cai
lor — Bolero, Dana, Argint— 
au îmbătrînit și la toamnă vor 
fi pensionați. Din noua gene
rație din care v-am amintit pe 
Albinița, Soliman, Brad, Tri
umf, Peleș—toți de la clubul 
Steaua — pentru ca, în cei 
trei ani ce au mai rămas 
pînă la J. O. să poată 
atinge nivelul pretins de 
proba olimpică de dresaj, 
vor trebui supuși la un volum 
de lucru sporit și bazat pe cele 
mai eficace metode de pregă
tire. Vom acorda deplina 
noastră încredere celor trei că
lăreți steliști Iosif Molnar, Ni- 
colae Mihalcea, Dumitru Veii- 
cu și antrenorului Nicolae 
Marcoci care, datorită vastei 
lor experiențe, vor găsi desi
gur, calea autodepășirii. Dar a 
ne rezuma numai la acești trei 
dresori, cred că am greși și de 
aceea se impune dotarea cu 
cai apți pentru dresaj a tine
rilor Adolf FrOlich, Sorin Bă- 
dulescu și Gh. Antemia care 
dovedesc că au aptitudinile 
cerute pentru dresaj.

De asemenea, așa după cum 
am remarcat după prima eta
pă a campionatului, au ieșit în 
evidență în proba de dresaj 
rezervată juniorilor, Dana 
Chirnoagă, Irina Ciocmata și 
Daniela Molnar. Aceste ele
mente talentate vor putea în 
viitor sft se impună în con
cursurile internaționale cu 
multă ușurință.

La obstacole actualii cai de 
categorie grea, Gînd, Altai, 
Simplon, Vifor, Grațiela, Ne- 
ron, din cauza vîrstei înainta
te și a plafonării posibilități
lor ca săritori, nu vor mai pu
tea intra în vederile selecțio
nerilor pentru J.O. Privirile 
vor trebui îndreptate spre ge
nerația de cai mai tineri care 
au arătat, încă de pe acum, că 
au posibilități să treacă ob
stacole de peste 1,40 m cum 
sint: Spirt, Pik-up, Viteaz, 
Sondor, Păunaș, Blond, cărora 
li se vor putea alătura Potco
var, Titan, Sputnic și Postă
var (după, reeducare). Opti- 

, mismul, pe care-l manifestăm 
in privința posibilităților aces
tor cai va putea fi justificat 
numai dacă ei vor fi încredin
țați acelor călăreți și antre
nori care, în afara talentului 
și priceperii dovedite, vor fi 
dispuși să-și însușească și să 
aplice ceea ce a apărut nou 
în metodica echitației mon
diale.

La proba completă din ac
tualul efectiv aflat în pregăti
re pentru Balcaniadă numai 
caii Spirt și Jak ar putea fi
gura în viitorul lot olimpic. 
Ceilalți, ca Greer, Keops, Se
verin, Bigam și Petrișor, după 
ce probabil îți vor face dato
ria la Balcaniadă, vor fi folo
siți numai pentru probele de 
obstacole.

Datorită insă faptului că 
pentru proba completă se cer 
cai ușori, iuți, curajoși și cu 
„sîngele mai cald", cu sigu
ranță că vom reuși în curînd 
să aliniem la startul pregătirii 
olimpice cît mai mulți din 
caii tineri de pur singe englez 
pe care Consiliul Superior al 
Agriculturii i-a distribuit cu 
larghețe anul trecut. Încă din 
acest sezon au ieșit în eviden
ță caii tineri ș Sunet, Neon, 
Spumos, Jambon, Strop, Gra
nit, Colonel Palatin, Vrej, 
Prislop, Bebe, Huși, Soner, 
Strident, Ezer, Nufăr și Paler
mo. Pregătirea lor fiind multi
laterală, (dresaj, stiplu, cros, 
obstacole) și necesitînd mij
loace materiale și terenuri a- 
decvate, va putea fi făcută 
numai acolo unde există ase
menea condiții.

In ceea ce privește elemen
tul uman, echitația noastră nu 
duce lipsă de călăreți talentați 
și capabili Și nici de antre
nori pricepuți. Ceea ce frî- 
nează, însă, punerea în valoa
re a acestora, este opoziția ca
re se întîmpină la cuplarea 
celor mai buni călăreți cu cei 
mai buni Cai, situație rezulta
tă dintr-un exagerat simț de 
„proprietate asupra cailor".

Cînd este vorba de consti
tuirea echipelor olimpice, prin
cipialitatea și adevărul însă, 
trebuie să triumfe în fața am
bițiilor personale și a intere
selor de club.

Cu ocazia ședinței festive 
închinate de C.N.E.F.S. celei 
de-a 25-a aniversări a elibe
rării României. președintele 
Consiliului Național, Anghel 
Alexe, a accentuat că ponderea 
sporturilor de performanță va 
fi dirijată, în primul rînd, că
tre sporturile cu tradiție din 
țara noastră. Cunoscută fiind 
tradiția echitației românești, 
consider ca o obligație profe
sională și patriotică a tuturor 
acelora care activează în a- 
cest Rector sportiv, să vină îți 
întîmpinarea atenției ce Se a- 
cordă călăriei de către 
C.N.E.F.S., cu întregul aport 
de care sint capabili.

Sînt convins că la această 
„răscruce de drumuri", fede
rația de călărie nu va șovăi 
să aleagă olt drum decît cel 
pe care merg cei hotărîți, în
drăzneți și optimiști, pentru 
că numai lor le sînt hărăzite 
succesele.

Felix TOPESCU

Secvențe din filmul Balcaniadelor de box

ISTANBUL, 1960: șapte „tricolori 
medaliați cu aur

Din 1960, boxerii amatori din sud-estul continentului nos
tru își dispută aproape în fiecare an titlurile de campioni 
balcanici. Anul acesta, confruntările vor avea Ioc, după cum 
se știe, la Galați, centru cu o tradiție pugilistică remarcabilă. 
Pentru a readuce In actualitate cîteva secvențe din trecutele 
turnee balcanice, ne propunem să trecem pe scurt în revistă 
filmul unora dintre meciurile acestei populare competiții

La 15 aprilie, reprezentanții 
boxului din România, Bulga
ria, Grecia și Turcia au fost 
primiți cu ovații de specta
torii din Istanbul, prezenți în 
număr de aproximativ 5CC0 
în sala „Sportserghisaray“. 
România a ținut să onoreze 
ediția inaugurală a Balcania
dei, trimițînd pe ringul din 
Istanbul pe cei mai de seamă 
reprezentanții M. Dobrescu 
(muscă), N. Puiu (cocoș), E. 
Cișmaș (pană), I. Mihaiic (se- 
miușoară), E. Pazmani (ușoa
ră). M. Stoian (semimijlocie). 
N. Stoenescu (mijlocie micăl, 
I. Monea (mijlocie), Gh. Ne
grea (semigrea), V. Mariuțan 
(grea).

„Herculele nostru de buzu
nar", Dobrescu, a încrucișat 
mănușile cu grecul Tuotoka- 
tos, pe care Mircea l-a fugă
rit insistent în ring, obținir.d 
o victorie netă. Tot cu un 
boxer grec s-a întilnit și 
Puiu: Costarelos. Deși a po
posit la podea în prima și a 
treia repriză, pugilistul elen 
a reușit totuși să termine me
ciul în picioare și să piardă 
doar la puncte. Mihaiic l-a 
depășit pe turcul Sevinli, jar 
Pazmani, după o victorie in 
dauna lui Briol (Turcia) a 
boxat a doua zi cu grecul 
Stavros, în fața căruia — re- 
simțindu-se. a înclinat stea
gul. Contrar așteptărilor, Mi
hai Stoian a fost învins de 
bulgarul Mițev, în prima par
tidă. In următoarea, el a ob
ținut o victorie „ușoară".

BOXERII JUNIORI IȘI OISPIITi

„CENTURA DUNĂRII"
GALAȚI (prin telelon). Din lni- 

țlativa C.J.E.F.S. Galați, a Înce
put turneul dotat cu .ternara 
Dunării" pentru boxerii juniori. 
S-au prezentat la Întrecere 71 ce 
sportivi (printre care ș; doi cam
pioni) din 13 orașe. Meciurile au 
Ioc pe arena Dunărea.

REZULTATE TEHNICE : semî- 
muscă : V. Pletea (Mădn) b.p. L 
Stanciuc (Iași): Șt. Cocioc (Oțelul 
Galați) b.p. Gh. Axente (T-Ceeai; 
M. Nagy (Cluj) b.p. P. Ti. «« 
(Galați): M. Ouatu (Bacă-, b p. 
M. Șerban (Ploiești); muscă : V. 
Ciotoroschl (Iași) b.p. C. Mar:ea 
(Buzău): D. Gorea (Begtur.) b.p. 
P. Morcirescu (Bacău): V. Mereo: 
(Galați) b.p. C. Ciobotaru (Ga
lați) ; cocoș : L Miron (Cluj) b.p. 
V. Pintilie (Iași): E. Stoica (B.-ă- 
14) b.p. N. Baltă (Bacău): pară 
I. Hertz (Cluj) b.p. G. Crftasă 
(Galați): N. Boadan (Galap) b.ab. 
2 C. Slotea (Brăila): N. Scir-sri 
bp. D. durea (Galați): Șl San
du (Galați) b.p. P. Steiian (Plo
iești) — decizie eronată ; seml- 
ușoară : R. Hie (Iași) b. k_o. 1 
I. Kacso (Cluj); N. Păun (Plo
iești) b. ab. 3 S. Grcsu (Buzău!; 
Gh. vieru (Galați) b.p. Gh. Or- 
beanu (Galați); ușoară : E. Sar.-. - 
son (Galați) b.p. A. FiUpescu 
(Ploiești).

T. SIRIOPOL — coresp.

IN PREAJMA 
CAMPIONATELOR EUROPENE 

DE CANOTAJ
• De vorbă cu GHEORGHE GIURCĂNEANU, secretar general

al Federației

CUPA GALEA

prin.» reprezentarea turcului 
Sucru. Cișmaș a avut sufi
cient timp de odihnă, intrucit 
sorții au decis ca el să lupte 
direct în finală.

O mare putere de luptă a 
dovedit Stoenescu, care în 
repriza secundă a meciului 
cu bulgarul Nikolcv a trecut 
prin clipe grele, fiind nu
mărat în situație de groggy.

Cu toate acestea, constănțea- 
nul a reușit să întoarcă me
ciul în favoarea sa, ciștigînd 
partida. In plină ascensiune, 
Monea a punctat necruțător 
și variat, depășindu-1 confor
tabil pe bCgarul Takov. 1—1 
era in acel moment situația 
confruntărilor dintre Negrea 
și Stankov (Bulgaria). Boxe
rul nostru li întrecuse pe 
Stankov în finala campiona
telor europene de la Praga 
(1957), iar pugilistul bulgar 
își luase revanșa, în același 
an, la Festivalul de la Mos
cova. Pe ringul de la „Sport- 
serghisaray", Negrea a luat... 
conducerea. răpindu-i lui 
Stankov speranța titlului bal
canic. Lui Mariuțan nu i-au 
trebuit decît două reprize 
pentru a încheia disputa cu 
Ședan (Turcia), care recepția 
nind lovituri dure la cap, a 
ridicat mina, anunțîndu-și a- 
bandonul.

Și acum rezultatele finale: 
DOBRESCU b.p. M. Mițev 
(Bulgaria); PLIU b.p. Costa
relos (Grecia); Tuș (Turcia) 
b.p. Cișmaș: MIHALIC b. p. 
Velinov (Bulgaria): Byr^l 
(Turcia) b.p. A. Mițev (Bul
garia); S. Mițev (Bulgaria) 
b.p. Dimitrios /Grecia); STOE
NESCU b.p. Gyur (Turcia); 
MONEA b.p. Cotin (Turcia); 
NEGREA b.ab. 2 Sloimeni- 
dis (Grecia); MARIUȚAN b. 
ab. 2 Policandrinis (Grecia). 
Avînd 7 campioni balcanici. 
România cișiigă astfel a doua 
ediție a „Cupei orașului Is
tanbul".

Peste cîteva zile, cano
toarele și canotorii noștri 
vor intra în focurile lupt ei 
pentru cucerirea unui loc 
fruntaș în ierarhia conti
nentală, in cadrul campio
natelor europene de cano
taj de la Klagenfurt, din 
Austria, tn dorința de a 
afla amănunte despre a- 
ceastă importantă competi
ție, ne-am adresat tovară
șului Gheorghe Giurcă- 
neanu, secretar general al 
federației de specialitate: 

— In primul rind, 
v-am ruga să ne spu
neți cînd se va da star
tul 7

— Campionatele europene 
de canotaj din anul acesta 
se vor desfășura la Klagen
furt, în Austria, între 5 și 14 
septembrie, cu participarea a 
17 țări — la feminin — și 
26 — la masculin.

— Cum apreciați șan
sele sportivilor noștri 2

— în întrecerea feminină 
vom participa la toate pro
bele, avînd șanse apreciabile 
să ocupăm locuri fruntașe. 
Spun acest lucru țjnînd sea
ma de potențialul valoric de
monstrat în urma ultimelor 
verificări. La băieți, intențio
năm să reabilităm canotajul 
nostru și să Încercăm, bineîn
țeles, ocuparea unor poziții 
bune în clasament.

— A fost stabilită 
componența loturilor ță
rii noastre ?

— în principiu, da. La fete, 
urmează să facă deplasarea 
Elisabeta Lazăr, Doina Bă- 
lașa. Viorica Lincaru. Teodo
ra Untaru, Stana Tudor, Vio
rica Crețu. Ioana Tudoran. 
Mitana Botez, Doina Bardaș, 
Ileana Nemeth, Ștefania Bo
risov, Elisabeta Urian, Garoa
fa Cantemir, Ecaterina Tran-
eioveanu, Marioara Sîngeor- 
zan, Elena Dragomir, Elena 
Necula și Maria Hublea.

Componența lotului mascu
lii va fi definitivată abia după

R. CALARAȘANU

PENTATLON MODERN

1. BĂNET LIDER DUPĂ DOUĂ PROBE
Cea de a doua probă din 

cadrul concursului interna
țional de pentatlon modern 
care are loc în Capitală a 
continuat ieri cu proba de 
scrimă desfășurată în sala 
Floreasca. Rezultate: 1. Osi
pov Kuzma (R.S.S. Cazahă) 
32 v = 1256 p, 2. Ivan Bănet 
(România II) 26 v = 1064 p, 
3. Valeri Ivanenko (R.S.S. 
Cazahă) 24 v = 1000 p, 4 
Marian Cosmescu (România 
I) 22 p ■= 936 p. Pe echipe: 
1. R.S.S. Cazahă 3192 p. 2. 
R.S. România II 2520 p, 3. 
R.S. România I 2392 p. în 
clasamentul general după 
două probe situația este ur
mătoarea : 1. Ivan Bănet
2114 p, 2. Osipov Kuzma 
2041 p, 3. Marian Cosmescu 
1951 p, 4. V. Ivanenko 1795 
p, 5. A. Moraru (România I) 
1781 p, 6. F. Mureșanu (Ro
mânia III) 1771 p. Clasamen
tul general pe echipe după 
două probe: 1. R.S.S. Cazahă 
5437 p, 2. România I 5368 p, 
3. România II 4525 p, 4. Ro
mânia III 2291 p. în campio

natul național după aceste 
două probe concurentul timt 
șorean. Ivan Bănet are un a - 
vans substanțial față de prin
cipalul său adversar Marian 
Cosmescu și în continuare se 
anunță o dispută dîrză pen
tru cucerirea titlului de cam
pion. Clasament în proba de 
scrimă: 1. Ivan Bănet (C.F.R. 
Timișoara) 26 v = 1064 p, 
2. M. Cosmescu (Steaua) 22 v 
= 936 p. 3. A. Morarii 
(I.E.F.S.) 17 v = 776 p, 4 
F. Mureșanu (C.S.M. Sibiu) 
17 v = 776 p. După două 
probe conduce Ivan Bănet cu 
2144 p, urmat de M. Cosmes
cu 1951 p și A. Moraru 1781 
o. Pe echipe după două pro
be: l.Sțeaug 5399 p, 2. C.F.R. 
Timișoara 3570 p. 3. I.E.F.S. 
3153 p, 4. C.S.M. Sibiu 
2291 p.

Astăzi la poligonul Tunari, 
cu începere de Ia ora 9, 
are loc proba de tir, iar de la 
ora 17, la ștrandul Tinere
tului proba de înot.

Gheorghe TOMIUC
antrenor-coordonator

GlNDURI, VISURI Șl SPERANȚE 
RUGBYSTICE LA ÎNCEPEREA

CAMPIONATULUI
(Urmare din pag. I)

;. xau dacă acest conducător 
al jocului, arbitrul, ar fi scutit 
de neplăcuta misiune de a eli
mina din teren jucătorii ce pă
tează prin ges: și cuvint spiri
tul sportiv, fair-play-ul, atit 
de necesar în rugby—

.. .dar dacă cupa sportivității, 
anunțată în fiecare an. s-ar a- 
coria măcar anul acesta. ..

.. Ce-ar fi dacă. începîr.d c-J 
acest campionat. încurajările 
civilizate ale publicului local și 
buna cunoaștere a propriului 
teren ar fi singurele avantaje 
ale echipei gazdă, iar arbi
trul. ..

...sau dacă rezultatele-bom- 
bă de pe propriul teren n-ar fi 
infirmate de infringeri catego
rice. la scor. în jocurile revan
șă din deplasare...

.. .sau dacă, forma bun| a 
jucătorilor și seriozitatea, cali
tatea partidelor ar pune selec
ționerilor problema pe cine să 
aleagă și nu de unde să alea
gă...

.. .dar dacă meciurile de se
lecție. cindva tradiționale, ar 
redeveni reale...
.. .în sfirțit. ce-ar fi dacă, anul 

acesta, am obține prima noastră 
victorie în deplasare asupra 
„Cocoșului Galic" ?

.. .gir.duri. visuri, speranțe 
oe-și așteaptă realizarea, dac-ar 
fi. ce blne-ar fi...

JOCURI DÎRZE
In campionatele de tenis
Campionatele naționale de 

tenis de cîmp se apropie de 
faza finală. Pînă acum, au 
fost întîlniri foarte echili
brate, cu multe răsturnări de 
scoruri, disputate pînă la ul
tima minge. Cea mai fru
moasă și spectaculoasă întîl- 
nire a fost oferită de Ion 
Sântei și Sever Mureșan. 
Victoria le-a surîs pe rînd. 
Mureșan a condus în setul 
decisiv cu 4—2 și 5—4 ca 
pînă la urmă să piardă întîl- 
nirea cu 7—5. O partidă la 
fel de strînsă, dar de un ni
vel mai scăzut, a fost furni
zată de Ecaterina Horșa care 
a învins în prelungiri pe sora 
sa Eleonora Dumitrescu.

REZULTATE : Fete: Iudith 
Dibar — Vera Rado 6—0, 
6—1; Agneta Kuhn — Ma
riana Ciogolea 3—6, 6—1,6—1; 
Ecaterina Horșa — Eleonora 
Dumitrescu 6—4, 4—6, 7—5; 
Julieta Boboc — Ana Breda 
6—0, 6—1. Băieți: G. Bosch 
— Gh. Boaghe 6—2,6—4,6—1; 
V. Marcu — T. Ovici 6—2, 
12—10, 6—1; C. Popovici — 
P. Dumitrescu 6—4, 6—3, 
6—2 ; I. Sântei — S. Mureșan 
3—6, 6—3, 7—5, 3—6, 7—5. 
Dublu băieți, turul I: Nemeth, 
Diaconescu — Hutter, Negru 
5—7, 7—5, 7—5, 6—3; Komo- 
roezv, Bolder — Somogyi, 
Nagy 6—3, 6—1, 9—7; Na
vroțchi, Dumitrescu — Sta®

.lUS

Emil, Mirea 7—5. 2—0, aban
don—; sferturi finală. Dumi
trescu, Marcu — Nemeth, 
Diaconescu 6—4, 6—0, 8—6; 
Kerekes, Popovici — Komo- 
roezy, Boldor 6—3, 6—3, 6—1; 
Siito, Sotiriu — Ovici, Boaghe 
6—3, 6—3, 6—3; Sântei, Mu
reșan — Navroțchi, Dumi
trescu 6—0, 7—5, 6—4. Dublu 
fete: J. Boboc, E. Horșa •— A. 
Cîrnaru, Z. Tudose 6—4, 6—1; 
V. Rado, F. Butoi — V. Ba
la j. F. Bucur 6—0, 6—2; M. 
Ciogolea, E. Dumitrescu — 
A. Verone, S. Dron 4—6, 6—4, 
6—3: J. Dibar, A. Kuhn — 
A. Breda, V. Dudaș 6—0, 
6—2 ; dublu mixt: A. Verone, 
Boldor — S. Dron, Dumi
trescu 6—3, 3—6, 6—3; E. 
Horșa, Navroțchi — FI. Bu
toi. Sotiriu 6—1, 6—1; E. Du
mitrescu, Ovici — F. Bucur, 
Kerekes 6—3, 6—3; V. Balaj, 
Popovici — M. C Jgolea, 
Marcu 7—9, 6—4, 6—3; V, 
Rado, Komoroczy — Tudose, 
Nemeth 3—6, 6—2, 6—3.

Ieri după amiază, în pri
ma semifinală de dublu 
masculin, V. Marcu și C. Du
mitrescu au dispus, după un 
meci frumos, de I. Kerekes— 
C. Popovici cu 4—6, 6—2, 
6—3, 3—6, 10—8.

Azi — semifinalele în pro
bele de simplu și finala de 
dubla băieți,.j&i: ......

de canotaj
c ultimă verificare, care va 
avea loc între 2 și 4 septem
brie, cînd aspiranții la tricoul 
național vor trebui să înde
plinească haremurile impuse 
de colegiul central de antre
nori, pentru a putea căpăta 
dreptul de plecare.

— Care sînt — după 
opinia dumneavoastră 
— țările cu cele mai 
puternice echipaje ?

— Cred că în lupta pentru 
medalii vor fi angrenate 
U.R.S.S., R. D. Germană, O- 
landa și Ungaria la fete, R. D. 
Germană, R. F. a Germaniei, 
Italia și Olanda la băieți.

— După cite sintem 
informați, în perioada 
5—9 septembrie va avea 
loc și Congresul Fede
rației Internaționale. 
Care sînt principalele 
probleme ce vor fi puse 
în discuție ?

— Intr-adevăr, între 5 șl 9 
septembrie, la Konzerthaus 
din Klagenfurt vor avea loc 
lucrările Congresului inter
național. la care se vor dis
cuta probleme legate de Jocu
rile Olimpice din 1972, locu
rile de desfășurare a campio
natelor europene din 19’70 și 
1971, fixarea datei congresu
lui din 1970 și propunerile 
privind modificarea statutului 
și regulamentului federației.

— Așadar...
— Sintem aproape gata cu 

pregătirile, pe care le dorim 
materializate în ocuparea de 
locuri cît mai bune în cadrul 
competiției.

Emanuel FANTANEANU

In prima noapte de august 
a acestui an, la ora aceea 
tirzie cînd canonada știrilor 
sosite din cele patru vînturi 
atinge paroxismul, paginato
rii ziarului francez „Com
bat", ziar esențialmente po
litic, au inserat la rubrica 
de știri sportive intitulată „la 
sprint", următoarele telegra
me :

— s-a aflat ieri că tn pa
vilionul Columbia al spita
lului New York a murit, tn 
vîrstă de 78 de ani, dl. Char
les Edison, fost secretar de 
stat la marină, fost guverna
tor al statului New-Jersey, 

(fiul genialului fizician 
mas Alva Edison;

— șalutierul francez, 
gedo" a cules, ieri, 
amiază, la sud-vest de 
march un naufragiat 
barcă pnoumatică; este 
ba de Artur Low, pasager pe 
yachtul „Sorenti" care s-a 
scufundat luni la prinz; pro
prietarul yachtului, căpitanul 
Shutt s-a înecat;

— fotografiile luate de 
„Mariner 6“ la mai puțin de 
3 500 kilometri distanță de 
Marte au entuziasmat joi 
seară savanții de la Pasade
na, prin claritatea și bogăția 
lor de detalii;

— la Vichy, tn Cupa Galea, 
după jocul de d/ublu, Spania 
conduce R.F. a Germaniei cu 
2—1...

Eroarea e limpede, cine 
știe unde le-a stat capul pa- 
gintnd 
cupa 
lingă 
Dar dacă din eroarea asta — 
ca din atîtea alte erori — se 
va ajunge mai repede la a-

devăr, la adevărul despre 
sport ? Dacă eroarea asta — 
plasind la rubrica de „sprin
turi" un meci de tenis intre 
moarte, catastrofă și cosmos 
— e mai justă decît toate de
finițiile juste privitoare la 
„sprintul" omenirii după o 
cursă de 1969 de ani ? Mărtu
risesc că la ziarul acela uto
pic pe care-l 
gînd cu 
’48, '
de

noi 
știri

scat zilnic tn 
Mirodan, încă din 

așa paginăm rubrica 
sportive.

WEMBLEY

trecut neobservată — și

Tho-

„Tre- 
după 
Pen- 
pe •v 
vor-

un naufragiu lingă 
Galea și cupa Galea 
Marte și un deces ?

A
mă mir — o veste venită tot 
la începutul lunii, de la Lon
dra : s-a ■ vîndut la licitație 
gazoulul de pe Wembley. Sîm- 
bătă 9 august. Intr-un hotel. 
In săculețe de plastic, 1000 
de bucăți-gazon măsurînd 
fiecare 19,5/12,5 centimetri. 
Fiecare săculeț — ca un 
pumn de pămînt sfint — a 3 
franci piesa. Anumite fîșii, 
pe care — zice-se — s-a păs
trat amprenta unor cram- 
poane celebre, s-au pus la li
citație. Nu știu la ce preț au 
afuns. Nici nu contează. Era 
gazon din 1924. Îngrijit pios, 
dar deteriorat în ultimii ani 
de concursurile hipice.

Adopt acest stil sacadat — 
rar folosit de mine — pentru 
a vă sugera că mă gîtuie 
emoția.

Dacă și iarba de pe Wem
bley se poate 
mai așteaptă, 
junge 7

Știu: vom .
dar măcar iarbă de Wem
bley, 19/12 centimetri, 3 franci 
bucata.

deteriora, ce ne 
unde vom a-

ajunge iarbă;

Radu COSAȘU

TRADIȚIILE VALOROASE
(Urmare din pag. |)

portul ar fl : 1 577 grădinițe de 
copii (90 787 înscriși șl 1 819 edu
catoare) în 1938—8 649 (391 051-}-
15 672) în anul școlar 1967,1968.

Sint doar- cîteva exemple care 
atestă prefacerile Intervenite în 
țara noastră in domeniul învăță- 
mintului, faptul că școala șl slu
jitorii ei se bucură de o grijă 
deosebită din partea partidului 
și a poporului.

Această grijă a partidului sa 
manifestă permanent. Prelungi
rea duratei invățâmintului obli
gatoriu la 10 ani. extinderea șl 
diversificarea invățămintului li
ceal. îmbunătățirea profilului în
vățământului profesional și teh
nic. modernizarea planurilor de 
invătămîrit, a programelor, a 
manualelor școlare, perfecționa
rea metodelor de predare, lăr
girea continuă a bazei mate
riale. crearea unor condiții tot 
mai bune de muncă ș! de viață 
corpului didactic — lată obiecti
ve și măsuri care vor contribui 
nemijlocit la dezvoltarea tnvâ- 
jămintutul din România socla-

• Este cunoscut (1 apreciat 
faptul că Ministerul Invâțămln- 
tului și-a propus șl a realizai 
corelarea studiului elevilor cu 
mijloacele cele mal adecrate de 
mișcare, de destindere, de for
mare a unor generații nu numai 
bine pregătite pentru viață, cu 
o mare rapacitate profesională, 
dar și sănătoase șl viguroase. In 
acest context, v-am ruga să in
sistați pu;in asupra modulul cum 
educația fizică și sportul s-au 
Integrat In preocupările majore 
ale tineretului studios.

— Este un fapt verificat de 
viată că In procesul de formare 
și educare a tinerelor generații, 
Invățămjntul a Însemnat nu nu
mai studiu profund, ancorat în 
realitățile contemporane, cl, in 
aceeași măsură, o concepție 
nouă, radical schimbată, despre 
necesitatea pregătirii fizice a e- 
levllor, prin Intermediul orelor 
de educație fizică șl al activi
tăților sportive.

Pentru a asigura elevilor un 
nivel de pregătire fizică tot mal 
ridicat, un bagaj de deprinderi 
motrice In acord deplin cu cerin
țele mereu cresclnde ale societă
ții, am acordat o atenție deose-

ÎNTRECEREA SPERANȚELOR OLIMPICE
(Urmare din vaa. 1) 

doara), în... cele șapte probe 
(din opt) de viteză ale „CRI
TERIULUI SPERANȚELOR".

Zi de competiție pe lacul 
Snagov: marangozi, oficiali, 
antrenori emeriți. instructori 
voluntari. Din zece în zece 
minute, schimb de păreri, 
convorbiri deschise, comenta
rii utile pe marginea evolu
țiilor din probele de caiac 
simplu băieți (Iacob Petre de 
la Ancora Galați Și-a învins 
din nou adversarii cu „arma 
finișului"), canoe dublu — 
frații Nemeș (Dinamo) pierd 
în fața și mai începătorilor 
I. Ivan și E. Ivan (Steaua)— 
analize operative, colegiale, 
după toate cele opt spectacu
loase finale de viteză ale 
„CRITERIULUI SPERANȚE
LOR".

Zi de competiție pe lacul 
Snagov : cer de vară, vînt de 
toamnă, „boboci" scoși în pri
măvară. Din zece în zece mi
nute, directorul concursului 
completează satisfăcut și im
parțial (vom vedea de ce) 
listele cu primele locuri în 
probele de caiac simplu fete 
(Politehnica Timișoara), în 
cursa de caiac dublu fete 
(Școala sportivă nr. 2 Bucu
rești), in toate cele opt finale 
de viteză (cucerite de aproape 
tot atîtea cluburi — aceasta 
era satisfacția!) ale ..CRITE
RIULUI SPERANȚELOR".

Și, acum, rezultatele pro- 
priu-zise: FETE (traseu 500 
m) : K. 1 — 1. Doina Pențea 
(Politehnica Timișoara) 2:51,0, 
2. Georgeta Enciu (C.N.U.) 
2:51,8, 3. Didina Vasile (Olim
pia Buc.) 2:52,7, 4. Rădița Ște
fan (C.S.Ș.) 2:54.0, 5. Sofia Ior
dan (Ancora GI.) 3:03,0; K 2— 
1. Șc. sp. nr. 2 Buc. (Liliana 
Becea—Stela Ivan) 2:41,5, 2. 
Steaua (Paula Mafiei—Paula 
Calenic) 2:44,1, 3. Dunărea 
Galați (Nastasia Ivanov—Lu
cia Chiselenco) 2:55,6; K 4— 
1. Steaua (Roman, Chenu, Ti- 
mofte, Gomov) 2:16,0, 2. Di
namo 2:18,1, 3. C.N.U. 2:26,4; 
BĂIEȚI (traseu 500 m) : C 1— 
1. Petre Deheleanu (Voința 
Arad) 2:45,0, 2. Vasile Serghel 
(Dinamo) 2:52,1, 3. A. Coslov 
(Dinamo) 2:57,0, 4. Ion Vlad 
(C.S.O. Brăila) 2:57,5, 5. Ște
fan Mihai (Ș.S.2) 3:04,0; C 2—
1. Steaua (Erofei Ivan, Ilie-
vici Ivan) 2:25,1, 2. Dinamo 
2:25,5, 3. Ancora Galați 2:34,1; 
K1 — 1. Petre Iacob (Ancora 
Gl.) 2:22,0, 2. Ion Munteanu 
(C.N.U.) 2:22,6, 3. Ion Bivol 
(Constr. JHțmed.) 2:22,7, 4. D. 
DiaconațBi'(So sp. 2) 2:24.0, 5. 
M. Te&P (U.T.A.) 2:26,5;
K. 2 — 1. Politehnica Tim. 
(I. Popovici, R. Terțan) 2:11,5,
2. Ș.S. 2 2:11,7, 3. Dinamo 2:18,9; 
K 4 — 1. C.S.Ș. (Prunău, Is- 
trate. Ștefan. Komuveș) 1:51,2, 
2. Dinamo 1:51,5, 3. Politeh
nica Timișoara.

STEAUA — R. I. K. GOTEBORG
26-12

în compania deținătorilor 
„Cupei Suediei", handbaliștii 
de la Steaua, la capătul unei 
partide de frumos spectacol, 
și-au onorat palmaresul cu o 
nouă victorie internațională : 
26—12 (12—5). Bucureștenii au 
acționat „ca la carte" minute 
în șir, reușind să-și concre
tizeze superioritatea prin în
scrierea unor goluri specta
culoase. Formația R.I.K. Go- 
teborg, aflată la începutul 
pregătirilor, a contribuit Ia 
spectacolul handbalistic ofe
rit Partida a fost condusa cw

(12-5)
competență de arbitrii P. 
Cîrligeanu și P. Țîrcu (Gh. 
Rangu).

TIMIȘOARA. în orașul de 
pe malul Begăi au continuat 
întrecerile ediției a doua a 
„Cupei Politehnica" la hand
bal masculin, la care parti
cipă și formația Neuneisen 
Urach (R.F. a Germaniei). Din 
ultimele rezultate înregistrate 
menționăm: Tehno-metai Ti
mișoara — Neuneisen Urach 
16—15 (10—9); Politehnica Ti
mișoara — Știința Lovrin 
20—15 (10—5). (C. Crețu-
coresp. principal).

bitâ problemei pregătirii cadrelor 
de profesori, numărului, profilu
lui șl calificării lor. In acest sens, 
Institutul de Educație Fizică șl 
Sport și-a sporit sfera de cuprin
dere, dlnd, an de an, tot mai mulți 
absolvenți. Evidența statistică a 
profesorilor de educație fizică, 
care cuprindea in anul școlar 
1949/1950 mai puțin de 800 de ca
dre didacțice (dintre care mal 
bine de 50 la sută activau in 
București), va copsemna In anul 
1969 aproape 5 000.

Paralel, pentru a asigura nu
mărul necesar de cadre didac
tice peptru școlile generale, au 
fost Înființate facultăți de edu
cație fizică pe lingă Institutele 
pedagogice de 3 ani. Numărul 
acestora a ajuns In «nul In 
curs la 8.

In sprijinul aceleiași idei este 
de relevat faptul că baza ma
terială a școlilor a crescut în- 
tr-o bună măsură. De unde, în 
primii ani de după țlliberare, 
numărul școlilor care dispuneau 
de săli de sport sau de amenajări 
sportive In aer liber era Infim, 
acum el este de domeniul sute
lor. La ora actuală, aproape toa
te liceele au terenufi sportive 
simple, Iar școlile generale ln- 
tr-o proporție mereu mai mare. 
Cu alte cuvinte, prin grija acor
dată de partid și de stat lnvâ- 
țămîntulul. In școala româneas
că s-a format baza de masă a 
sportului de performanță.

Școaia este chemată să asigure 
schimbul de miine nu numai 
In domeniul științei șl âl cultu
rii. cl șl In sport. Considerăm că 
in această direcție realizările 
sint remarcabile. S-au creat școli 
sportive a căror rețea a crescut 
de la 11 unități, In 1948. cu mai 
puțin de 1 000 de elevi, la 88 
de școli anul acesta, cu 289 de 
secții pe ramură de sport și cu 
mai bine de 23 000 de cursanți. 
Rețeaua liceelor cu program de 
educație fizică a sporit și ea 
corespunzător, atingind cifra de 
16 unități — de la numai 3 cite 
erau In 1960. Sînt, de aceea, toa
te motivele să privim cu Încre
dere viitorul sportului școlar.
• Anul 1969 are pentru spor

tul școlar din România un ca
racter jubiliar. S-au iihpllnit 20 
de ani de Ia organizarea primei 
edlfii a campionatelor naționale 
rezervate școlarilor. Care este a- 
precierea conducerii Ministeru
lui Invățămintului asupra valo
rii acestor campionate, asupra 
ediției jubiliare cu precădere ?

— Concluziile asupra valorii 
ultimei ediții, jubiliare, a cam
pionatelor naționale școlare sînt, 
In general, pozitive. Performan
tele au rivalizat tn multe ca
zuri,- cu cele ale seniorilor, au 
fost corectate recorduri, mal a- 
les la atletism, șl ș-au afirmat 
noi și noi talente. Timpul reali
zat la 200 metri (21,5) se înscrie 
printre cele mal bune rezultate 
din acest sezon, Ia nivelul ju
niorilor. Performanța la trlplu- 
salt (14,88 m) este șl ea remar
cabilă. Promițătoare sînt și re
zultatele atletice obținute de at
letele școlare la înălțime (1,69 m), 
400 m (53,4) și săritura In lun
gime (5,92 m).

De notat în același timp șl un 
alt fapt : atletismul școlar de 
performanță a Încetat să mal fie 
apanajul elevilor bucureșteni. 
Dovada : la actuala ediție, 21 
de titluri de campioni (din cele 
25) au fost cucerite de elevi din 
alte orașe ale țării. Această si
tuație este îmbucurătoare, fiind 
deosebit de utilă pentru reali
zarea unul echilibru valoric sti
mulativ in activitatea competl- 
țională atletică școlară.

Valoare tehnică foarte ridi
cată a existat, de asemenea, la 
volei băieți, manifestată în spe
cial de formațiile din Cluj, 
Rîmnicu Vîlcea șl Ploiești.

La gimnastică, ediția jubiliară 
a campionatelor școlare a con
stituit o manifestare plină de 
optimism pentru viitorul acestei 
ramuri de sport. Cei peste 300 
de participant s-au prezentat, la 
startul întrecerii la un nivpl teh
nic și valoric mult superior ani
lor precedenți. Semnificativ este 
șl faptul că din totalul celor în
scriși, un număr de 92 de elevi 
și eleve au concurat la categorii 
superioare de clasificare (ca
tegoria I. maestre și candi
dați maeștri), cifră ce con
stituie un record deosebit de 
valoros, greu de egalat chiar de 
concurențll seniori. Cuvinte de 
laudă merită reprezentanții ora
șelor Lugoj. Timișoara, Orașul 
Gh. Gheorghiu-Dej și Bacău, care 
au dominat întrecerile. Lucruri 
pozitive se pot spune și la adresa 
handbalului și baschetului școlar, 
în pofida faptului că de Ia finale 
au absentat, motivat — angrena
te fiind în divizia B — unele 
aspirante la titlurile de cam
pioane.
• Campionatele naționale șco

lare, programate la sfîrșitul unui 
an de muncă, de strădanii și, în 
cele mai multe cazuri, de reali
zări. au însemnat un efort în plus 
pentru elevii prezenți Ia startul 
competițiilor. De fapt, un al doi
lea examen, dar de un fel deo
sebit. de data aceasta nu numai 
jn fața clasei si a profesorilor, 
ci a întregii țări. Ce răsplată — 
în afara titlurilor de campioni, 
a medaliilor și diplomelor con
ferite — au primit cei mal buni 
dintre elevii sportivi 1

— Pentru elevii cu rezultate 
meritorii In domeniul performan
ței. Ministerul Invățămintului a 
organizat și anul acesta tabere 
centralizate de pregătire și per
fecționare sportivă. Astfel, pen
tru reprezentanții școlilor spor
tive au fost prevăzute tabere la

Cluj (atletism), Sf. Gheorghe 
(gimnastică), Rin. Vîlcea (volei), 
Gheorghienl (baschet), Deva 
(handbal), Curtea de Argeș (fot
bal), Snagov (calac-canoe și ca
notaj academic).

In același timp, elevii de la 
liceele cu program de educație 
fizică au beneficiat de taberele 
de la Brașov (atletism), Baia 
Mare (gimnastică) șl Oradea 
(baschet). Iar elevii din liceele 
de cultură generală au îfost oas
peții taberelor de la Tg. Jiu 
(volei). Mediaș (baschet) și Bistrl- 
ța-Năsăud (handbal).

Acestea au fost taberele centra
lizate, care au cuprins mai’ bine 
de 2 500 de elevi și eleve. Altele, 
la nlyel județean sau orășenesc, 
organizate prin intermediul ins
pectoratelor școlare, au angrenat, 
la rîndul lor, zeci de mii de elevi.

• Este de presupus că reali
zările nu se vor opri aici, că ele 
vor deveni mai cuprinzătoare, 
mai bogate in conținut. In aceas
tă privință, ce perspective sint 
de întrezărit 7

— Tot ce s-a realizat In dome
niul dezvoltării școlii românești 
In general și al sportului școlar 
In special, reprezintă primele eta
pe ale unul ciclu foarte complex. 
Acum se apropie o etapă nouă.

Chiar din toamnă, in rețeaua 
școlară vor apare și alte Institu
ții specializate. în Orașul Gh. 
Gheopghiu-Dej — un liceu cu 
program de educație fizici pro- 
filat pe gimnastică feminină. Aici 
se vor instrui șl, paralel, jși vor 
spori măiestria sportivă, elemen
tele cele mai valoroase de care 
dispune, la ora actuală, gimnas
tica românească de perspectivă, 
începînd cu cele de vîrsta cra
vatelor roșii, evidențiate la cam
pionatele de copii și ale școlilor 
generale, pînă la cele de la ni
velul liceelor. Beneficiind de 
aportul uitui colectiv de cadre 
didactice de specialitate — selec
ționat de comun acord cu fede
rația de resort — tinerele gim
naste vor face noi pași spre per
fecționare. Există dorința ca acest 
liceu să pregătească lotul gim
nastelor României pentru J.O. 
din 1972 șl, mai cert, sportivele 
care în 1976 vor încerca să rea
lizeze reconsiderarea valorică a 
acestei discipline în care mișca
rea noastră sportivă a înregistrat 
succese remarcabile la Melbourne 
și la Roma, îndeosebi.

în același timp, la Bacău, își va 
începe activitatea un liceu cu 
profil fotbalistic. Deci, și în fot
bal — disciplina cea mai îndră
gită pretutindeni — se pregătesc 
condiții pentru ca să se asigure 
o pepinieră de nădejde.

în anii următori, rețeaua unor 
asemenea școli, profilate pe o 
disciplină sau alta se va extinde, 
pornind chiar din primii ani ai 
școlii generale.

Este de subliniat, totodată, căf 
în continuare, se va organiza, îm
preună cu Consiliul Național pen
tru Educație Fizică și sport, cu 
care sînt statornicite relații de 
strînsă și rodnică colaborare, di
vizia școlară și de juniori la 
jocuri sportive, competiție care 
și-a dovedit în multe privințe 
utilitatea și eficiența.

în fine, pe linia îmbunătățirii 
bazei materiale a școlilor, pînă 
la finele anului viitor vor fl data 
In folosință 50 de său (de fapt, 
36 dintre acestea au șl fost pre
luate da beneficiari) șl va fl 
sprijinită orice Inițiativă menită 
să transforme curțile școlilor în 
mici complexe sportive, în spe
cial pentru practicarea atletis
mului, gimnasticii și a jocurilor 
sportive, discipline înscrise în 
programul campionatelor națio
nale școlare.

★
în concluzie, interlocuțorul nos

tru și-a manifestat speranța că 
sportul școlar va înregistra și 
pe viitor succese tot mai mari, 
destinate să asigure schimbul de 
mîine al performanței. în spri
jinul unui asemenea deziderat 
există sugestia și dorința ca re
lațiile de colaborare dintre ins
pectoratele școlare și cbnsiliife 
pentru educație fizică șl sport 
să se diversifice continuu, mai 
ales în domeniul organizatoric și 
tehnic, ca din ace-sts colaborare 

SA rezulte, cu eficiență sp< 
o creștere a vaiorli performan
țelor elevilor noștri in mod co
respunzător, la nivelul cerințelor 
actuale.

POPICARII GiULEȘTENI
ÎNVINGĂTORI ÎN „CUPA

CENTENARUL C.F.R."
Turneul internațional de popice, 

organizat de clubul sportiv Rapid 
București în cadrul „Cupei Cen
tenarul C.F.R.", a programat 
în prima zl Întrecerea pe echipe 
dintre formația giuleșteană ți 
Lokomotiv Zagreb. Popicarii 
bucureșteni, mâl precișl în lan
sări și beneficiind de avantajul 
arenei proprii, au ciștigat la un 
scor categoric : 5 182 — 5 058 p. d. 
(S-a jucat la proba clasică mas
culină de 200 lovituri jnixte). 
Dintre componențll echipei Ra
pid s-au evidențiat Al. Vrinceanu 
cu 935 p d, C. Tudor cu 910 p d, 
Iar de la oaspeți I. Șubct cu 
904 p d. Competiția se încheie 
azi cu întrecerile Individual^
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O ETAPĂ „OBIȘNUITĂ" ? VA RĂMÎNE F.C. ARGEȘ 
ÎN FRUNTE?

Etapa a 3-a a primu
lui campionat al ță
rii ar putea să pară, 

la o primă lecturare a me
ciurilor, o etapă cu... puls 
obișnuit, căreia greu îi 
poți detecta aprioric ele
mente de senzație. Frun
tașele Joacă acasă, celelal
te jocuri par și ele domi
nate de factorul „teren 
propriu", poate cu excep
ția meciului C.F.K. Cluj— 
Steaua... Acestea ar fi con
cluziile primei lecturi. O 
a doua însă, coroborată cu 
raționamente și.~ amin
tiri, te vor putea duce cu 
gîndul și la vreo... țișnire 
irezistibilă (caracteristică) 
a rapidistului Neagu, care 
șă producă un dezechili
bru în avîntul anticipat 
al piteștenilor...

Nu pare exclusă nici i- 
poteza unor goluri sem
nate de Adam, Barbu sau 
Anca...

Nu trebuie neglijată 
nici „istoria" ultimei în- 
tîlnirj Dinamo București— 
Dinamo Bacău, în care 
oaspeții au condus multă 
vreme, fiind întrecuți cu 
mari eforturi și cu șansă...

Și apoi Feronescu, cre
deți că nu poate avea și 
el o șansă la Brașov ?

Așadar, în perspectivă, 
o etapă obișnuită ? Nu 
credem.

Optimism la Pitești
Startul excelent al formației 

argeșene i-a obligat și mai mult

pe piteșteni la o pregătire a- 
tentă in vederea menținerii in 

1 plutonul fruntaș. Dată fiind 
forma actuală a echipei, antre
norul C. Teașcă speră ca, in 
meciul de duminică, F.C. Argeș 
să obțină un rezultat favorabil.

Formația probabilă : Nicules- 
cu — Pigulea, Barbu, Vlad, 
Ivan II, Ștefănescu, Prepurgel, 
Roșu, Nuțu, Dobrin, C. Radu. 
(I. FEȚEĂNU — corespondent 
principal)

Brîndescu îl va înlocui 
pe Birău

U.T.A. și-a pregătit, în aceas
tă săptămînă, .debutul pe pro
priul său teren care beneficia
ză acum de un gazon excelent. 
După antrenamentul de miercuri, 
la două porți, cu echipa de ju
niori, campionii au continuat 
pregătirile cu mult optimism, 
intrucit primele două victorii 
din noul campionat le-au creat 
o stare de spirit propice.

Pe bună dreptate, ei, ca și 
suporterii arădeni, se întreabă 
înaintea meciului cu Crișul : 
s,De ce nu și a treia victorie 
consecutivă ?“

Față de formația standard, 
aliniată la acest început de. 
campionat, este probabilă o 
singură schimbare : Brîndescu 
în ''locul fundașului Birău. 
Iată, de altfel, cei 12 „proba
bili” ai echipei campioane : 
Gornea — Brîndescu (Birău), 
Bacoș, Pojoni, Broșovschi, A- 
xente, Petescu, Lereter, Sima, 
Domide, Dumitrescu. (ȘT. 14- 
COB, corespondent principal).

Fără Pîrcălab 
și Radu Nunweiller

Dinamoviștii bucureșteni au 
serioase probleme în alcătuirea 
formației. în afară de Lucescu, 
indisponibil de la începerea 
campionatului, alți doi titulari 
au trecut pe tușă înaintea me
ciului cu Dinamo Bacău : Radu 
Nunweiller și Pircălab, primul 
suspendat pe o etapă, cel de-al 
doilea scos din echipă pe o 
perioadă neprecizată. După 
meciul susținut miercuri în 
compania lotului reprezenta
tiv, dinamoviștii au efectuat 
joi și vineri antrenamente de 
intensitate scăzută. In legătură 
cu meciul de duminică antreno
rul Nicușor a declarat urmă
toarele : „îmi cunosc bine. .. 
adversarul, fosta mea echipă.

LOTO — PRONOSPORT
LA 7 SEPTEMBRIE 1969 CONCURS EXCEPȚIONAL

PRONOEXPRES
Pină la 1 august 1969, Ad

ministrația de Stat Loto — 
Pronosport a atribuit zeci de 
apartamente și circa 550 auto
turisme de diferite mărci 
și capacități cilindrice.

La 7 septembrie a. c. se 
organizează un nou concurs 
excepțional Pronoexpres cu 
atribuire de apartamente, 
autoturisme și excursii.

O bogată listă de premii dă 
acestui concurs un interes 
sporit : apartamente cu 2 și 3 
camere (confort gradul I) în 
număr NELIMITAT ; autotu
risme DACIA 1 100 și SKODA 
1000 M. B. în număr NELI
MITAT ; 60 excursii catego
ria LUX cu petrecerea Reve
lionului la Budapesta (circa 
6 zile) prin tragere la sorți 
și numeroase premii în bani.

Cu 30 lei puteți participa la 
toate extragerile cu șanse 
mari de ciștig.

Nu uitați ! Sîmbătă 6 sep
tembrie este ULTIMA ZI 
pentru procurarea biletelor.

• Cîștigătorii apartamente
lor de la tragerea excepțio
nală Loto din 19 august 1969 : 
categ. I 3 apartamente cu 3 
camere (confort gradul I) plus 
diferența în numerar pină ia 
125 000 lei : 1. Sabău Aneta 
din Cluj ; 2. Muradasal Ava-

• LA PITEȘTI
• VA OBȚINE
• TITUS OZON
De aceea consider că actuala 
formație pe care o pregătesc 
va avea o sarcină dificilă. Cred, 
totuși, ca vom cîștiga.”

Iată și formația probabilă : 
Coman — Cheran, Crăciunescu

(Dinu), Stoenescu, Deleanu, 
Ghergheli, Dinu (Moldovan), 
Sălceanu, Frățilă, Dumitrache, 
Haidu.

Reintră Năsturescu, 
iese Greavu...

In afară de antrenamentele 
obișnuite, Rapid a jucat, la 
Constanța, cu Farul un meci in 
care, după cum ne spunea an
trenorul rapidiștilor, feroviarii 
au urmărit obiective tactice. In 
meciul cu F.C. Argeș, Rapid 
va alinia formația obișnuită, 
mai puțin Greavu, care, acci
dentat, va fi înlocuit cu Mușat. 
Deci : Răducanu — Pop, Lu- 
pescu, Dan, Mușat, Dinu (An- 
gelescu), Dumitru, Năsturescu, 
Straț, Neagu, Codreanu.

Hălmăgeanu întărește 
apărarea stelistă

In speranța unei reabilitări 
la Cluj, Steaua a lucrat întrea
ga săptămînă. S-a pus accent 
pe corectarea deficiențelor de 
dublaj in apărare și pe îmbu
nătățirea disciplinei tactice a 
atacului.

Miercuri, în jocul cu T.U.G. 
(scor 3—1), steliștii nu i-au pu
tut folosi pe Sătmăreanu și 
Creiniceanu.

Antrenorul secund, Ștefan 
Onisie, care ne-a declarat că 
speră intr-un joc bun la Cluj, 
ne-a comunicat formația proba
bilă, cu Hălmăgeanu pe linia 
de fund a echipei militare. Su- 
ciu — Sătmăreanu, D. Nicolae, 
Hălmăgeanu, Cristache, Dumi- 
triu III (Ștefănescu), Negrea, 
Pantea, Tâlaru II, Voinea, Crei
niceanu.

Nimic nou la C.F.R. 
Cluj

După un meci .ciștigat acasă 
și un joc satisfăcător la Petro
șani, clujenii șint mulțumiți 
de formula de echipă pe care 
au aliniat-o pină acum, și cu

care speră să obțină un rezul
tat favorabil în jocul de dumi
nică.

în această săptămînă, C.F.R, 
a efectuat antrenamente zilni
ce, cu accent deosebit pe jocul 
apărării, ținînd cont de valoa
rea echipei pe care o va întil- 
ni. Deci, duminică, vor intra 
pe teren : Nagel — Dragomir, 
Cojocaru, Soos, Roman, V. Ale
xandru, Stăncel, M. Popescu, 
Bretan, Soo, Petrescu (V. HO
REA — corespondent principal)

Jiul a plecat la Brașov 
fără Talpai

Jiul a pus accent pe comba
terea deficiențelor sesizate re
cent (mai ales slabă rezistență 
la efort). Un ciștig de omoge
nizare tactică s-a urmărit a se 
obține in meciul cu Știința Pe
troșani (divizia C), de care Jiul 
a dispus cu 4—3. Prin indispo
nibilitatea lui Talpai (entorsă 
de gleznă), formația pentru me
ciul de la Brașov va avea urmă
toarea alcătuire : Stan — Geor-

mil din Mangalia ; 3. Tudor 
Ioan din Focșani ; categ. a 
11-a 2 apartamente cu 2 ca
mere (confort gradul I) plus 
diferența în numerar pină la 
100 000 lei: 1. Oprea Mihail 
din București ; 2. Ionescu
Marin din București.

® Mîine, duminică 31 au
gust a. c., la ora 8.30, din fața 
Centralei A. S. Loto — Prono
sport din calea Victoriei 
nr. 9, se va da startul festiv 
în competiția ciclistă interna
țională „Cupa Voința", orga
nizată de UCECOM și A. S. 
Loto — Pronosport.

LOTO

Numerele extrase la trage
rea din 29 august I960 :

EXTRAGEREA I : 85 51 58 
13 38 40 24 2 59 69 44 6

FOND DE PREMII,: 556 796 
lei

EXTRAGEREA A II-A : 
21 69 83 3

FOND DE PREMII: 295 941 
lei.

- MECIUL DERBY
U.T.A. A 3-a VICTORIE CONSECUTIVĂ?
SPERĂ SĂ SMULGĂ UN PUNCT LA BRAȘOV

gescu, Georgevici, Stocker, Mi
hai (Tonca), Remus Popa, Li- 
bardi (Sandu), Peronescu, Co- 
tormani, Achim (Baicu), Nai- 
din.

Un mic semn de Întrebare 
planează asupra lui Cotormani, 
care a suferit o ușoară contu
zie la claviculă. Echipa mine
rilor va călători sîmbătă cu 
autocarul. Despre acest meci, 
Titus Ozon s-a exprimat ast
fel : „Cred că va fi un meci 
frumos, iar in privința rezul
tatului sint optimist : Jiul va 
pleca acasă cu un punct”.

La Steagul roșu, puți
ne speranțe pentru re
cuperarea lui Gyorfi și 
Gane

O înfringere cu 4—0 are da
rul să afecteze profund pe cei 
ce au suferit-o. Este și cazul 
fotbaliștilor și antrenorilor de la 
Steagul roșu. Stănescu Valentin 
ne mărturisea că la Bacău s-au 
primit goluri copilărești și s-au 

ratat ocazii excelente. îngrijo
rarea din tabăra brașovenilor 
este accentuată și de recentele 
cazuri de accidentare, care 
creează dificultăți pentru alcă
tuirea formației la meciul eu 
Jiul. Sint puține speranțe pen
tru recuperarea lui Gyorfi și 
Gane. Validitatea lor va fi con
firmată sau infirmată abia du

minică dimineață de dr. Lau- 
rian Taus. După cum stau lu
crurile, o improvizație pe pos
tul de extremă stingă pare in
evitabilă, deoarece și Drăgoi, 
jucător de meserie în această 
postură, este indisponibil. Iată 
de ce, in partida de verificare 
din această săptămînă, în com
pania Chimiei Făgăraș, tricoul 
nr. 11 a fost purtat, în prima 
repriză de fundașul Rusu (după 
două luni de absență și-a re
luat pregătirile), iar în a doua, 
de Necula. (C. GRUIA, cores
pondent principal).

C'raiovenii nu se culcă 
pe lauri...

Deși victorios în deplasare, 
antrenorul Șt. Coidum nu și-a 
menajat de loc elevii. Dimpotri
vă. I-a „munciți în această 
săptămînă mai mult decît după 
o înfringere. Joi, Universitatea 
a jucat trei reprize cu rezer
vele de Ia Electroputere (scor 
4—0. goluri înscrise de Neagu 
2, Ivan și Oblemenco) și alte 
două manșe cu Electroputere 
(divizia B). (Scor : 1—0, gol 
marcat de Bălan).

Pentru partida cu Farul s-a 
stabilit următoarea formulă : 
Oprea, Niculescu, Popa, Mincă, 
Bitlan, Strimbeanu, Ivan, Mar
tinovich Neagu, Oblemenco, 
Bălan. De asemenea, Deselnicu 
și Tacoi sint gata să intre în 
teren. (ȘT. GURGUI, corespon
dent principal)

Băcăuanii doresc să 
lase o impresie bună

Pentru a confirma frumoasa 
comportare avută în etapa a 
doua (4—0 cu Steagul roșu), 
fotbaliștii băcăuani au făcut 
pregătiri zilnice în vederea me
ciului cu Dinamo București. Joi, 
echipa lui Valeriu Neagu și C. 
Radulescu a făcut un joc-școa
lă, in familie, cu prilejul că
ruia antrenorul a insistat asu
pra unor scheme tactice. Atit 
antrenorii cit și elevii lor ne-au 
declarat că la prima evoluție în 
Capitală din acest sezon doresc 
să lase o bună impresie.

Va fi aliniat următorul „11* : 
Ghiță — Kiss, Nedelcu, Velicu,

Fără prea multe mutații 
spectaculare, perioada 
transferărilor — cu 

noutățile și prevederile ei 
atit de controversat comenta
te — a produs, totuși, modi
ficări pe alocuri substanția
le în loturile unor divizio
nare A. Chiar din primele 
etape ale campionatului, in 
majoritatea formațiilor au 
apărut jucători noi, ale căror 
nume figuraseră insistent, in 
pauza competițională, la 
rubricile „plecări" sau ,,achi
ziții '69“. Au dispărut, deci, 
toate semnele de întrebare, 
s-au lămurit cele mai miste
rioase tentative de transfe
ruri, au devenit cunoscute.. 
eșecurile I Este, desigur, mult 
prea devreme pentru a evalua 
schimbările petrecute, pentru 
a aprecia în ce măsură sint 
rezolvate — acum, mai bine 
ca anul trecut — problemele 
fiecărei echipe. Nu ne propu
nem deci o discuție despre 
randamentul noilor jucători, 
fără îndoială foarte utilă 
peste alte cîteva etape cînd, 
printre altele, va fi eliminată 
și scuza „neacomodării” sau 
cea a „timpului necesar pen
tru încadrarea în tactica de 
echipă" sau...

Printre întirziatele ecouri 

David, Duțan, Vâtafu. Ene Da
niel, Dembrovschi. Panait, Bă- 
luță. (ILIE IANCU - cores
pondent principal)

Ei, dacă ar fi fost și 
Sasu...

Jocul amical de miercuri, cu 
Rapid, a constituit pentru an
trenorii constănțeni un .test* 

folositor in vederea diCc-lei 
partide de la Craiova. S-a lu
crat zilnic „din plin", punin- 

du-se accent pe omogenizarea 
și organizarea jocului. Ieri s-a 
desfășurat ultima ședință de 
pregătire Iar azi lotul constăn- 
țean va lua trenul spre .ceta
tea Banilor*.

Antrenorul Marian a oftat 
lung auzind de suspendarea lui 
Sasu (pe o etapă) și s-a stabi
lit la următoarea formație: 
Ștefănescu, Antonescu. Măreț 
Stoica, Boțea, Koszka, D. Po
pescu. Tinase, S. Avram. To
fan. Kallo.

— Sperăm intr-un med nul ! 
Aceasta e părerea constănțeni- 
lor.

Grozea — Cotigă — 
Stănescu — Dragomir, 
atacul cu care debutea
ză Petrolul

Ploieștenii s-au pregătit in
tens in vederea unui cit mai 
bun start in noul campionat. în 
ultima săptămînă ei au efectuat 
un ciclu normal de antrenamen
te și jocuri de verificare. Ast
fel, miercuri. Petrolul a intil- 
nit, cite o repriză, două forma

ții din orașul Ploiești — Dacia 
și Cimentări. Scoruri: 5—1 și 
6—0. Joi, ploieștenii au organi
zat un joc-școală cu echipa de 
juniori, in urma căruia antre
norul Cemăianu a anunțat echi
pa probabilă pentru jocul de 
duminică : Vișan (M. Ionescu) 
— N. Ionescu (Gruber), Bădin, 
Florea, Mocanu, Dincuță (Iu- 
hasz), Moraru, Grozea, Cotigi, 
Stănescu, Dragomir. (A. VLĂS- 
CEANU — coresp. principal)

Totuși, A.S.A. speră
în meciul cu F.C. Argeș, deși 

învinsă, echipa din Tg. Mureș 
a marcat un reviriment puter
nic. Iată de ce iubitorii fotba
lului din Tg. Mureș 6peră in-

BOC A FOST 
CONDAMNAT

Ieri s-a judecat procesul 
fotbalistului Boc, care a 
fost condamnat, pentru in
fracțiunea de vătămare 
corporală gravă (art. 182, 
al 1), Ia 2 ani și șase luni 
închisoare corecțională. Are 
drept la recurs în 10 zile.

ce urmează perioadei de tran
sferări revine neplăcut și 
periculos pentru integritatea 
unor principii de educație și 
morală o anume caracterizare 
a jucătorilor care, dinți-un 
motiv sau altul, au părăsit 
cluburile ale căror culori 
le-au reprezentat anul trecut 
sau mai mulți ani la rînd

Îngeri sau demoni ?
Ce aflăm ASTAZI despre ju
cătorii plecați ? Mai întii fap
tul că în marea lor majorita
te sint fotbaliști fără valoare, 
care pină ACUM au frinat 
progresul tehnic al echipelor 
respective. Nu numai atit. în 
discuții purtate Ia modul CEL 
MAI SINCER ni se relatează 
că, aproape fără excepție, ju 
cătorn legitimați acum la alte 
cluburi, sint vedete incurabile, 
păsări călătoare, fotbaliști 
puși pe căpătuială, oameni de 
moralitate îndoielnică. Este 
ora la care ni se spune că 
jucătorul X a speculat clubul, 
că a cerut nu știm ce sume 
de bani, că a dus tot timpul 
o viață nesportivă. Este oi a 

tr-un joc bun al echipei lor la 
Ploiești și — de ce nu 7 — cu
cerirea primului punct în cam
pionat

Miercuri, A.S.A. a susținut 
un meci amical, la Odorhei, cu 
formația locală Lemnarul (di
vizia C). Scor : 5-3. Formația 
probabilă : L'ngvari — Sleam, 
Dondoș, Toth, Balaș, Siko, Ciu- 
tac, Lungu, Naghi, Trăsnea, 
Caniaro. (I. PAUȘ — corespon
dent principal)

Vor stopa studenții ie
șeni elanul colegilor lor 
din Cluj?

Acumulînd doar un punct 
din patru posibile — în două 
etape — studenții ieșeni spe
ră să se refacă pe seama co
legilor lor din Cluj ț o sar
cină nu tocmai ușoară, in
trucit formația pregătită de 
Ștefan Cirjan a luat un start 
frumos în campionat, dove

di nd o bună formă sportivă. 
Pentru meciul de mîine, 

antrenorul Iustin nu s-a fi
xat încă asupra formației.

„U- joacă fără Pexa

Studenții clujeni au efec
tuat antrenamente zilnice sub 
conducerea lui Șt. Cirjan. 
Miercuri ei au susținut un 
joc-școa’ă cu echipa Arieșul 
din Turda, pe care au între
cut-o cu 4—2.

Pexa. accidentat la antre

namentul de marți, nu va 
putea fi folosit la Iași.

Formația probabilă : Mol
dovan (Negru) — Codrea, 
Crețu, Solomon, Cîmpeanu, 

Anca, Oprea, Uifăleanu, Mus- 
tătea, Adam. Barbu. (V. MO- 
REA — coresp. principal)

Tinerii ambițioși de la 
Crișul pregătesc o re
vanșă...

După înfringerea suferită a- 
casă. băieții lui Ferenczi s-au 
pregătit cu toată seriozita
tea in cursul săptăminii. 
La antrenamentele zilnice s-a 
insistat asupra compartimentu
lui defensiv, iar cu linia de 
atac s-a lucrat mai mult indi
vidual. Joi, Crișul a susținut 
un joc-școală in compania for
mației locale, din divizia C, Da
cia. Atmosfera de lucru care 
a domnit în permanență se pare 
că demonstrează ambiția tineri
lor pentru o comportare cit mai

bună duminică, în fața forma
ției campioane. Echipa proba
bilă : Baumgartner (Catona) - 
Balogh, Sărac, E. Naghi, Po- 
povici, Coeiș, Dărăbaa (Lucaci), 
Suclu (Tomeș), Arnoțchi, Kun 
II, Harșani (Kassay). (ILIE 
GHIȘA, corespondent principal).

Desene de AD. CLENC1U

la care nl se povestesc cu in
dignare fapte, într-adevăr. cu 
totul reprobabile (beții, scan 
daluri, încălcări ale norme
lor de conduită cetățenească...) 
Este ora la care aflăm că 
jucătorul Y nu urmărea decît 
intrarea într-o facultate sau 
repartizarea unui apartament 
și că_i era absolut indiferent 

dacă echipa pierde sau cîș
tiga.

Am putea continua isto
risirea — aproape generală 
— a acestor întimplări, folo
sind multe, foarte multe 
exemple. Dar, oare într-ade 
var așa stau lucrurile ?

Este greu, aproape imposibil 
de răspuns. Pentru că nu mai 
departe de un an, poate chiar 
numai cu cîteva luni în urmă 
NIMENI nu avea NIMIC de 
spus, NIMIC de reproșat 
acestor fotbaliști! Publicul 
din orașele respective îi adu 
la, dăruindu-le cu genero
zitate aplauzele și dragostea 
sa aproape fanatică. Clubu
rile nu știau, sau se făceau 
că nu știu nimic despre toate

Înaintea etapei de mîine — a IlI-a a turului — clasa» 
mentul diviziei A se prezintă astfel;

1. F. C. ARGEȘ
2. U.T.A.

3—4. „U“ Cluj
3—4. Univ. Craiova

5. Dinamo Bacău
6. Dinamo Buctirești
7. C.F.R. Cluj

8—9. Steagul roșu
8—9. Farul

10. Jiul
11. Rapid
12. Politehnica Iași
13. Petrolul
14. Steaua
15. A.S.A. Tg. Mureș
16. Crișul

PÎRCALAB SCOS 
DIN ECHIPA DINAMO

După cum se știe, săptă- 
mîna aceasta lotul reprezen
tativ a întîlnit echipa de ti
neret Dinamo București, în 
care au evoluat jucători din 
formația de bază. Din linia 
de atac a lipsit, insă, Pîrcă
lab.

Surprinși de această absen
ță. ne-am adresat antrenoru
lui Nicușor, rugîndu-1 să ne ex
plice cauzele neparticipării 
lui Pircălab la această par
tidă. Iată ce ne-a declarat 
antrenorul dinamoviștilor i

„Nu l-am introdus în e- 
chipă deoarece marți noap

0 NOUĂ ETAPĂ IN
1. I.R.A. Suceava — Rarăul 

Ctapulung. 2. C.I.U. Suceava 
Foresta Fălticeni. 3. înfrățirea Și
ret — Textila Botoșani, 4. Viito
rul Vaslui — Victoria Roman, 5. 
Unirea Roman — Nlcollna Iași, 8. 
Huțana Huși — Rulmentul Bir
lad, 7. Cetatea Tg. Neamț _ 
C.F.R. Pașcani, 8. Viitorul Sâvi- 
neț-d — Le’.ea Bacău. 9. Bradul 
Bacău — Minerul Comănețtl, 10. 
Foresta Gugești — Chimia oraș 
Gh. Gheorghlu-Dej, 11. Agricul
torul Tătăranl — A S M. Tecuci. 
12. Tractorul Galați — Șoimii Bu
zău. 1X Viitorul Rușețu — S.U.T. 
Galați, 14. Metalurgistul Brăila — 
Gloria C.F.R. Galați, ÎS. Delta 
Tuicea — Ancora Galați, 18. Ma
rina Mangalia — Electrica Con
stanța, 17. Voința Constanța — 
Cimentul Medgidia, 18. Energia 
Slobozia — LM.U. Medgidia, 19. 
Olimpia Călărași — Sirena Bucu
rești, 20. S.N. Oltenița — Auto
buzul București, 21. TAROM 
București — Prahova Ploiești, 22. 
A.S.A. București — I.C.A.B. Ar- 
cuda, 23. Vagonul Ploiești _ TUG 
București, 24. X.R.A. Cîmpina — 
Laromet București, 25. Carpațl 
Sinaia — Tehnometal București, 
26. Metalul Mija — Petrolistul 
Boldești, 27. Victoria Morenl — 
Metalul Plopeni, 28. Progresul 
Smlrdioasa — Olimpia Giurgiu, 
29. C.F.R. Roșiori — Petrolul Vi
dele, 30. Recolta Stoicăneștl — 
Progresul Balș, 31. Dacia Pitești 
— Unirea Cimpulung, 32. Unirea 
Drăgășani — Electronica Obor, 
33. Metalurgistul Sadu — Minerul 
Lupenl, 34. Dunărea Calafat — 
Steagul roșu Plenița, 35. Progre
sul Strehaia — Minerul Motru, 36. 
Unirea Orșova — Energetica Tr. 
Severin, 37. Minerul Moldova 
Nouă — Minerul Bocșa, 38. Meta
lul Topleț — C.F.R. Caransebeș, 
39. Furnirul Deta — Electromotor 
Timișoara, 40. Vulturii Textila 
Lugoj — U.M. Timișoara, 41. Me
talul Oțelul Roșu — Minerul Ghe- 
lar, 42. Parfngul Lonea — Știința 
Petroșani, 43. Constructorul Hu-

DE LA F. R. 
FOTBAL v ’• . o ' ;

Pentru clarificarea articolului 3 
din regulamentul jocului de fot
bal se fac următoarele precizări: 
a) echipele au dreptul să schim
be pe tot parcursul jocului doi 
jucători indiferent de post, anun- 
țind insă în prealabil pe arbitrul 
de centru : b) un jucător de re
zervă introdus in joe poate fi 
Înlocuit cu o altă rezervă dacă 
pină în acel moment nu s-a fă
cut o a doua înlocuire.

★
Echipele din diviziile B șl C 

sint obligate să treacă pe foaia 
de arbitraj 3 și, respectiv, 5 ju
cători de 23 de ani sau mal țineri.

cite se spun astăzi și VEDE
TELE, PASĂRIRE CALA
TOARE, FOTBALIȘTII PUȘI 
PE CĂPĂTUIALĂ — așa 
cum sint taxați la ORA AC
TUALA — erau dădăciți și 
cocoloșiți minut cu minut, 
scăpați din toate încurcătu 
rile și feriți, mai ales, de 
privirile indiscrete ale cro 
nicarilor. Atunci nu existau 
EXEMPLE NEGATIVE, echi
pa era UN ADMIRABIL 
COLECTIV, puternic legat 
sufletește ș.a.m.d. Acum ni 
se oferă subiecte critice pen
tru un întreg roman !

Cum poate fi explicată 
această totală schimbare de 
apreciere, sau mai bine spus, 
a criteriilor de apreciere 1 Ne 
este teamă că, de fapt, este 
vorba despre acea mentalita
te profund greșită și daună 
toare de care unii activiști 
sportivi nu s-au dezbărat 
încă și care se reflectă atjt 
de negativ, printre altele, 
în întreaga viață fotbalistică 
Si atunci CINE SÎNT PRIN
CIPALII VINOVAȚI : cei 
care au săvirșit abaterile 
pentru care sint acuzați 
ASTĂZI, sau cei care IERI 
le-au trecut cu vederea și, 
uneori, le-au încurajat ?

Dan GARLEȘTEANU

2 2 0 0 8—2 4
2 2 0 0 5—2 4
2 110 2—1 3
2 110 3—2 3
2 10 1 4—1 2
2 10 1 5—3 2
2 10 1 3—2 2
2 10 1 3—4 2
2 10 1 2—3 2
2 10 1 4—6 2
10 10 0-0 1
2 0 11 0—2 1
0 0 0 0 0—0 0
10 0 1 2—4 0
2 0 0 2 1—4 0
2 0 0 2 2—8 0

tea a lipsit de acasă. De alt
fel, nu a fost pentru prima 
oară cînd Pîrcălab, în loc 
să ducă o viață sportivă, a 
preferat anturajul unor așa- 
ziși prieteni, cu care își pier
de multe zile, chiar și nopți. 
In acest fel, el nu se mai 
poate pregăti la nivelul ce
rințelor și deci l-am scos din 
echipă, Pină cînd ? Cine 
poate să spună cu exactitate 
data, atîta vreme cit el și-a 
luat pină acuma numeroasa 
angajamente, fără ca să și le 
respecte pe o perioadă mai 
mare de timp ?“

DUMINICĂ, 7. SEPTEMBRIE

„CUPA ROMÂNIEI"
nedoara — Minaur Zlatna, 44. 
Victoria Ineu — Metalul Salonta,
45. Gloria Arad — Mureșul Deva,
46. Voința Oradea — Someșul 
Satu Mare, 47. Minerul Bala 
Sprie — Victoria Caret, 48. C.I.L. 
Sighet — Constructorul Baia Mare, 
49. Rapid Jibou — Dinamo Za
lău, 50. Unirea Dej — Tehnofrig 
Cluj, Si. C.I.D. Gherla — Ind. sîr- 
mei C. Turzil, 52. Foresta Năsăud
— Chimistul Bala Mare, 53. Mi
nerul Baia de Arieș — Dermata 
Cluj, 54. C.I.L. Blaj — A.S.A. Si
biu, 55. Arieșul C. Turzil _ Me
dicina Tg. Mureș, 56. Mureșul To- 
plita — Viitorul Gheorghienl. 57. 
Confecția Tg. Mureș — Arieșul 
Turda. 58. Stăruința Tg. Mureș
— Gloria Bistrița, 59. Flamura ro
șie Sinsimlon — Unirea Cristur, 
60. Metalul Copșa Mică — Carpațl 
Brașov. 61. Progresul Sibiu — 
Tractorul Brașov. 62. Carpațl Mîr- 
șa — Chimia Făgăraș. 63. Chimia 
Victoria — Torpedo Zărnești, 64.
1. C.I.M. Brașov — Oltul Sf. 
Gheorghe.

Partidele din Cupa României 
din 7 septembrie 1969 se dispută 
la orele 10, pe terenurile echipelor 
gazdă, cu următoarele excepții :

— meciurile de la numerele 1 și
2, 57 șl 53 se vor disputa în cu
plaj de la ora 9, respectiv ora 11.

— jocurile de la numerele 27, 
61 șl 64 se vor disputa la ora 16.30.

Comisiile județene de fotbal vor 
lua măsurile organizatorice cores
punzătoare, difuzind ' programul 
de mal sus echipelor respective. 
Brigăzile de arbitri la meciurile 
dintre divizionarele C vor fl de
semnate de Colegiul central. La 
celelalte partide, arbitrul de cen
tru va fi delegat de Colegiul cen
tral, iar arbitrii de linie de către 
colegiile județene respective.

NATAȚIE: ștrandul Tinere
tului, de la orele 9,30 și 
16,30: campionatele naționale 
de sărituri; de la orele 9 și 
18, campionatul național de 
înot al juniorilor.

POPICE: Arena Giulești, 
de la ora 8,30: Rapid — Lo
komotiv Zagreb.

JUDO: Sala de festivități 
a fabricii Flacăra roșie (str. 
Bella Breiner 93) de Ia ora 15: 
„Cupa Flacăra roșie".

TENIS: Terenurile Progre
sul și Centrul de antrena
ment nr. 2, de la orele 9 și 
15,30: finalele campionatelor 
naționale individuale de te
nis.

DUMINICA

FOTBAL: Stadionul Dina
mo, de Ia ora 15: Dinamo 
București — Dinamo Bacăt» 
(tineret); de la ora 16,45: Di
namo București — Dinamo 
Bacău (A); stadionul Meta
lul (Pantelimon), de la ora 
10: Metalul București — Me- 
trom Brașov (B); teren Glo
ria, de Ia ora 10: Mașini 
unelte București — Olimpia 
Giurgiu <C); teren Laromet, 
de la ora 10: Laromet Bucu
rești — Cimentul Medgidia 
(C); teren Timpuri Noi, de Ia 
ora 10: Flacăra roșie Bucu
rești — Caraimanul Bușteni 
(C); teren T.U.G., de la ora 
10: T.U.G. București — Pro
gresul Corabia (C).

HANDBAL: teren Dinamo, 
de Ia ora 10: Steaua — Mi
nerul B. Mare.

NATAȚIE: ștrandul Tine
retului, de la orele 9,30 și 16: 
campionatele naționale de să
rituri; de la orele 9 și 18: 
campionatul național de înot 
al juniorilor.

RUGBY) teren Vulcan 
(Ghencea), de la ora 9: Vul
can București — Agronomia 
Cluj; Grivița Roșie — Rul
mentul Birlad (div. A); teren 
Progresul, de la ora 16,30: 
Progresul București — Știința 
Petroșani.

JUDO: sala de festivități a 
fabricii Flacăra roșie, de la 
ora 9: „Cupa Flacăra roșie".

TENIS: terenurile Progre
sul și Centrul de antrenament 
nr. 2, de la orele 9 și 15,30: 
finalele campionatelor națio
nale individuale de tenis.



IERI, 7 VICTORII ROMANEȘTI
LA JOCURILE BALCANICE DE ATLETISM

UN NOU EȘEC
AL BASCHETBALIȘTILOR 

NOȘTRI JUNIORI
CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ PENTRU ©portut

Romeo VILARA

1. MARIANA GOTH (R) 11,9, 2.
Sanda Angelescu (R) 12,0, 3. Ka- 
zankieva (B) 12.2, 4. Venkova (B)
12.3, 5. Anicl (I) 12,4, 6. Nagi (I)
12.4.

transmite din SOFIA A
Vineri a fost zl plină pe 

stadionul Vasil Levski, zi 
care ne-a adus și un fru
mos buchet de victorii. 

Dimineața, pe o căldură toridă 
Șl pe un traseu extrem de greu 
(6 urcușuri foarte pronunțate), 
s-a desfășurat cursa de 20 km 
marș. Impunîndu-se categoric 
de-a lungul întregii distanțe, 
Leonida Caraiosifoglu și Ilie Va- 
sile s-au clasat pe primele două 
locuri, reeditînd în felul acesta 
succesul românesc de la prece
dentele două Balcaniade. In po
fida grelelor condiții de concurs, 
Caraiosifoglu a parcus impecabil 
traseul, fapt subliniat Și de arbi
trul internațional, sovieticul 
Fruktov. Timpul realizat de a- 
tletul român : 1.32:49,4 — nou
record al Jocurilor Balcanice. Pe 
un teren plat, eu siguranță că 
performanța lui Leonida ar fl 
fost mai bună cu cel puțin 1 mi
nut. Caraiosifoglu , apare bine 
pregătit pentru a face față mare
lui examen al „europenelor" de 
la Atena. Recordmanul țării, Ilie 
Vaslle, a suferit pe parcurs o cri
ză de stomac, care l-a făcut să 
lupte din răsputeri pentru a ter
mina întrecerea. Spre cinstea sa, 
Hie Vasile a realizat turul de 
forță de a sosi, în aceste precare 
condițiunl, pe locul 2 ! Rezultate: 
1. CARAIOSIFOGLU (R) 1.32:49.4, 
2. Ilie (R) 1.36:04,0, 3. Pelzanov 
(B) 1.37:45,2, 4. Sukev (B) 1.16:01,4, 
5. Male (I) 1.42:20,8, 6. Alban (T) 
1.48:19,6.

Prezentă pentru a 13-a oară 
la startul Întrecerilor inau
gurate in 1957 la Atena, 
Lia Manollu a adăugat ieri 

strălucitului său palmares o nouă 
biruință — cel de al 7-lea titlu 
balcanic. După prima aruncare, 
ea a obținut 57,54 m, performan
tă care efectiv a scutit-o de e- 
moții. După această încercare, 
asa cum remarca colegul ștefan 
Petrov de la ,,Naroden Sport", 
Lia ar fl putut să se ducă liniș
tită... la duș. Olimpia Cataramă 
l-a fost o secundantă valoroasă 
de... 5 puncte. Rezultate : 1. MA- 
NOLIU (R) 57,54, 2. Cataramă (R) 
53,76, 3. Stoeva (B) 50,64, 4. Hris- 
tova (B) 49,98, 5. Nlculicl (I) 43,22, 
6. Bosniei (I) 42.22.

Clou-ul zilei, cum au conside
rat ziariștii bulgari sări
tura in lungime femei, s-a 
încheiat cu victoria mai 

netă decit ne-am fl așteptat a re
cordmanei mondiale șl campioa
nei olimpice Viorica Viscopoleanu, 
în fața vechii sale rivale, cam
pioana Bulgariei, Diana Iorgova. 
Viorica a abordat concursul cu 
dezinvoltură șl hotăritâ pentru un 
rezultat mare, care s-o readucă 
In plutonul fruntaș al săritoarelor 
mondiale. Ea a realizat 6,34, apoi 
6,43, a depășit următoarele două 
încercări (una de peste 6,60). a 
urmat 6,31 și o altă depășire. Ior- 
gova a 
cări : 
Victimă 
dent la 
torsă la „____  „ _ _ . ..
Ilenei Vintilâ a trebuit să i se 
găsească, în ultimul moment, o 
înlocuitoare la lungime. S-a ape
lat la Valeria Bufanu, care și-a 
făcut pe deplin datoria. Rezul
tate : 1. VISCOPOLEANU (R)
6,43 m, 2. Iorgova (B) 6,28, 3. Bu
fanu (R) 6,10, 4. Anghelova (B) 
6,04, 5. Franzotti (I) 5,68, 6. Nagi 
(D 5,42.

Pentru a treia oară în acest 
sezon, Ileana Silai a în
vins-o pe deținătoarea re
cordului mondial, iugo

slava Vera Nicolici — la Formia, 
la Stuttgart și aici, la Sofia — tn 
aceeași manieră categorică. De 
data aceasta, parcă mai clar decît 
orieînd. Vineri, * Silai a adoptat o 
altă tactică decît în precedentele 
sale întilniri. cu Nicolici. Și-a lă
sat adversara să conducă un tur, 
apoi la jumătatea cursei a trecut 
în față, dar numai pentru 120 m, 
căci Vera, ca și anul trecut la 
Atena, a țîșnlt impetuos și s-a 
distanțat cu cițiva metri. Totuși, 
acest moment critic n-a fost de
cît un simplu foc de pale, căci 
Ia Ieșirea din ultima turnantă 
Ileana a sprintat Irezistibil, cîști
gînd clar. Rezultatul său egalează 
cea mai bună performanță euro
peană, care îi aparține în acest 
sezon. Rezultate : i. SILAI (R) 
2:03,2, 2. Nicolici (I) 2:04,4, 3. Am- 
ziua (B) 2:07,0 — record bulgar, 
4. Berna (R) 2:09,0, 5. Petrova (B) 
2:10,0, 6. Kovacev (I) 2:13,0.

Dublu succes bulgar Ia 800 m 
băieți. Neașteptat, pentru 
că se opina că Iugoslavul 
Medjlmurec, deținătorul 

celui mai bun rezultat din acest 
sezon, avea să-și Impună tactica. 

Rezultate : 1. VAL- 
CEV (B) 1:48,6 — record bulgar, 
2. Atanasov (B) 1:49,2, 3. Damas- 
chin (R) 1:49,6, 4. Mihailidis (G) 
1:50,0, 5. Medjlmurec (I) 1:50,0, 6. 
Koprivica (I) 1:50,3, 7. Tit CR) 
1:50,7,

D upă ce, in serii, campionul 
nostru, Ion Rățoi, realiza
se cu 51,4 cel mai bun 
rezultat al său, era evident 
deținea prima șansă in ------- ... ---- decă el .

întrecerea finală din proba
400 mg. Și Rățoi n-a dezmințit, 
cîștigînd primul său titlu de
campion balcanic, cu un rezultat 
excelent : 51,2 ; la 0,1 s de re
cordul național al lui Valeriu 
.Turcă. Bine s-a comportat și 
tînărul Ion Cosma, care a urcat 
pe podiumul de premiere, 
znltate : 1. RÂȚOI (R) 51,2. 
Maestrovicl (I) 52,0, 3. Cosma
52.3, * " —
Ghergov
53.4.

c
4. Kovacev (B) 52.5,

(B) 52,8, 6. Georges

Re-
2. 

(R)
5. 

(G)

șl la Istanbul în urmă 
în

avut următoarele încer- 
6,04-dep.-6,22-6,25-6,17-6,28. 
a unui stupid acci- 
înălțlme pentatlon (en- 
glezna piciorului drept).

cu doi ani, săritura 
înălțime băieți s-a încheiat 
cu un rezultat de egali

tate pentru aceiași competitori — 
Șerban Ioan șl Kusulas. Avind 
mai puține încercări șl trecînd 
peste ștacheta la 2,12 chiar din 
prima săritură, Șerban iși adju
decă titlul de campion balcanic, 
cu o performanță care reprezin
tă un nou record al J.B.A. Re
zultate : 1. IOAN (R) 2.12. 2.
Kusulas (G) 2,12, 3. Dosa (B) 2.09. 
4. Todosievici (I) 
nov 
2,00.

(B) 2,06, 6.
2,09, 5. Iorda- 
Bogdanov (B)

uptă foarte 
nala cursei 
bați, unde 5 alergători au 
înregistrat același

Rezultate : 1. KARASI (l>
2. Terjiski (B) 
ghiu (G) 10,7.
5. Zamfirescu
cev (B) 10,7.

L strinsă tn fi
de lflo m băr-

timp.
10.6.

10,7. 3. Pșpagheor-
4. Krijan
(R) 10,7,

(I) 1Q.7.
6. 107-

100 m, 
finală. 

_ prilejuit reprezentante
lor României un succes 

deosebit — eventul. Rezultate :
Cursa feminină de 

desfășurată direct 
a prilejuit

TURNEELE INTERNAȚIONALE
DE VOLEI JUNIORI

runcarea ciocanului s-a 
încheiat cu victoria aștep
tată a atletului grec “ 
b'aniotis, care deținea 
an un rezultat de ] 

. cel mai 
pețitori. Proba 
un alt stadion.
BANIOTIS (G) 
cord balcanic. _ 
Mindov (B) 64.54 _________
bulgar, 3. Davidoglu (G) 63,38 — 
record grec de juniori, 4. Costache 
(R) 62,92. 5. Schneider (R) 60,88, 
6. Gromilovici (I) 59,00.

acest
66 m.

D

Ba- 
i în 
peste 

bun dintre com- 
s-a desfășurat pe 
Rezultate : 1. BA- 
66,78 — nou re
record grec, 2. 
'l — record

upă ce a condus majorita
tea distanței, duelîndu-se 
cu cei doi alergători iu
goslavi, Nicolae Mustață 

n-a mai avut rezerve în finalul 
cursei de 10 000 m, pentru a re
zista atacului concurentului bul
gar Tihov, care pînă la ultimul 
tur a stat în plasa micului plu
ton din frunte. Rezultate : 1.
TIHOV7 (B) 29:26,8, 2. Korica (I) 
29:30.8, 3. Mustață (R) 29:32,4, 4. 
Zuntar (I) 29:40,2, 5. Țonev (B) 
30:04,8, 6. Barabaș (R) 30:09,6.

Iată șl CLASAMENTELE GENE
RALE PE ECHIPE, după două 
zile de concurs : feminin : 1. RO
MANIA 41 p, 2. Bulgaria 28 p, 3. 
Iugoslavia 15 p ; masculin : 1.
BULGARIA 50 p, 2. România 48 p, 
“ Iugoslavia 37 p, 4. Grecia 23 p, 

Turcia 10 p.
3.
5.

A

ATENA, 29 (Agerpres). — 
In ziua a doua a campiona
tului balcanic de baschet re
zervat echipelor de juniori, 
formația României a întîlnit 
selecționata Greciei de care a 
fost învinsă cu scorul de 
104—47 (45—25). Foarte echi
librată a fost partida dintre 
echipele Turciei și Iugosla
viei, în care victoria a reve
nit baschetbaliștilor turci lanit baschetbaliștilor turci 
limită: 60—59 (30—28).

BASCHETSALIȘTII 
SENIORI LA SALONIC

Reprezentativa masculină de 
baschet a României a plecat 
ieri la Salonic pentru a lua 
parte la cea de a Xl-a ediție 
a campionatului balcanic. Au 
făcut deplasarea Albu, Novac, 
Diaeonescu, Dragomirescu, No- 
sievici, Jekely, Tarău, Czmor, 
Dimancea, Riihring, Georgescu 
și Chivulescu. Antrenor: Al. 
Popescu; medic: dr. T. Mines- 
cu; arbitru: Gh. Chiraleu. în
trecerile se vor desfășura în
tre 1—5 septembrie

R A J K O MITICIL U I
NU-I PLAC EXPERIENȚELE

Lotul selecționabililor
•••

iugoslavi, înaintea întîlnirii
de fotbal eu echipa României

Se apropie meciul de fotbal 
Iugoslavia — România, întîl- 
nire amicală pe care o va 
găzdui Belgradul, miercurea vi
itoare. O întîlnire pusă sub 
semnul legăturilor prietenești 
tradiționale dintre fotbaliștii 
români și iugoslavi, totodată 
purtind, acum, un caracter fes
tiv. Meciul se dispută în ca
drul sărbătoririi celor 50 de 
ani de la fondarea federației 
iugoslave de fotbal. In _ plus, 
pentru fotbaliștii români, în- 
tîlnirea de la Belgrad consti
tuie și o prețioasă verificare 
a potențialului de joc, prima 
dinaintea viitoarelor meciuri o- 
ficiale, din cadrul prelimina
riilor campionatului mondial.

Alăturat, publicăm o relata
re a corespondentului nostru 
din Belgrad, privind alcătuirea 
formației ce va fi opusă echi
pei române.

Pentru meciul amical cu națio
nala de fotbal a României, selec
ționerul unic al iugoslavilor, BA.J- 
KO Jimcr. nu s-a hotărit încă 
asupra candidaților, dar a comu
nicat cluburilor că in cursul zilei 
de sîmbătă va anunța lista ofi
cială. astfel că FOTBALIȘTII 
RESPECTIVI VOR TREBUI SA 
SE PEEZINTE BELGRAD

Cel mal bun! fundași ofensivi.'
După plecarea lui Pantellcl !d 

Franța, a iul Vukcevlcl la Ajax 
Amsterdam, lista candldațiloe 
pentru triceul cu nr. 1 se bazează 
pe două nume : Ciurkovld de 1« 
Partizan șl Mutibaricl de la Var- 
dar Skoplje. Aproape sigur că 
fiecare din acești doi portari vor 
apăra cite o repriză.

Dacă șl cu celelalte comparti
mente ar fi așa de ușor cum esto 
cu linia de mijloc, echipa gard* 
ar putea de pe acuma să se con
sidere favorită in acest meci, pen
tru că, prin tradiție, iugoslavii 
au Întotdeauna halfi excelențl. 
Chiar mai mulțl decit o necesar 

‘ ' Să-i cităm
Paunovid,

într-o linie mediană, 
doar pe Pavlovich 
Holțer și Belin.

va fl alea-

LUPTĂTORII IȘI DISPUTĂ PARTIDELE ELIMINATORII
Costin CHIRIAC

transmite din Istanbul

ISTANBUL, 29 (prin tele
fon). Aseară, au continuat în
trecerile eliminatorii ale Bal
caniadei de lupte — tineret.

La greco-romane (după vic
toriile realizate de I. Gibu 
și Gh. Berceanu la cat. 48 kg, 
respectiv, 52 kg), au intrat 
în competiție și ceilalți spor
tivi români. C. Teodorov (57 
kg) l-a întilnit pe bulgarul 
Lazarov, în fața căruia a ce
dat la puncte. Tînărul P. Hu
sarii (68 kg) l-a condus cu un 
punct pe bulgarul Cifudov, 
dar neatent la un șurub exe
cutat de acesta, a fost dus 
la parter și a pierdut la 
puncte. Partida de la catego
ria următoare, 74 kg, a avut 
un final regretabil. T. Ignă- 
tescu „a plecat" intr-Un salt

său Kocev 
în cădere s-a 
brațul drept, 

să abandoneze

TURNEUL DE VOLEI DE LA VARNA

ECHIPA ROMÂNIEI
DIN NOU ÎNVINSA

telefon). In ca- 
internațional de

de 
C. 

în-

TOPLIȚA (prin telefon), 
în continuarea 
ternațîonal de 
junioare, s-au 
pele România 
ria. La capătul unui joc dis
putat, în care victoria fi
nală ar fi putut reveni for
mației române, dacă aceas
ta ar fi fost mai calmă în 
acțiuni, voleibalistele bul
gare au cî ști gat cu 3—2 
(-15, 2, -9, 5, 10). în cel 
de-al doilea joc, România A 
a avut ca adversară repre
zentativa Slovaciei, de care 
a dispus, ușor, cu 3-0 (10, 
4, 7).

turneului in- 
volei pentru 
întîlnit echi- 
B și Bulga-

CLUJ (prin telefon). în ziua 
a treia a turneului internațional 
de volei juniori, care se desfă
șoară în localitate, două dintre 
cele trei echipe românești au 
obținut victorii. Reprezentativa 
de tineret a întrecut selecționata 
Slovaciei cu 3-1 (3, 9, — 11, 
Selecționata taberei F.R.V. a 
purtat, un nou succes. cu 
(7. 9. —13, 11), de astă dată

6). 
re- 
3-1 

. . ... ____ în
fața formației Bulgariei. ‘ Și dacă 
jucătorii noștri nu-și permiteau 
momente de respiro în setul ni, 
în care au conclus cu 11-4 și 
13-9, ei puteau cîștiga în trei se
turi. Așteptată cu interes, întîl- 
nirea dintre România juniori și 

cu victoria 
cu 3—2 (9,

Moscova s-a soldat 
jucătorilor sovietici 
—5. 11, —10, 11).
PAUL RADVANI

VARNA, (prin 
drul turneului ______ ,_____ __
volei ce se desfășoară in locali
tate, echipa României a întîlnit 
Japonia. Deși s-a comportat mai 
bine decit în primul joc, mai cu 
seamă în atac, și au luptat mai 
mult în teren. reprezentantele 
noastre n-au putut rezista jocului 
rapid al japonezelor, cedind cu 
3—0 (1, 4, 7). Cauzele eșecului se 
datoresc preluărilor deficitare și 
blocajului, compartimentul cel 
mai slab al apărării. Surprinză
toare și comportarea sub orice 
critică a două jucătoare de bază. 
Mariana Popescu și Venera Za- 
harescu, la care se adaugă și 
randamentul scăzut al Martei 
Szekely, datorită unui accident 
suferit în prima partidă. în cel 
de al doilea joc al zilei s-au în
tîlnit. U.R.S.S. și Polonia. Evolu- 
înd foarte bine, voleibalistele so
vietice, din rîndul cărora s-au 
remarcat Smoleeva și Buldakova 
au învins în trei seturi, la 3, 4, 
11. Sportivele din R.D. Germană 
la capătul unui meci deosebit 
disputat 
formația 
—14,

cu adversarul 
(Bulgaria) și 
accidentat la 
fiind obligat 
meciul și, totodată, competi
ția. La cat. 82 kg. L. Eizic 
l-a întîlnit pe turcul Ayde- 
niz. După o repriză egală, în 
următoarea Eizic a primit un 
avertisment și vrînd să recu
pereze punctul pierdut a în
cercat un tur de cap, din-' 
tr-o poziție nefavorabilă. Ra
tarea acțiunii l-a costat 
Eizic victoria, care 
atribuită, la puncte, 
deniz. Prima decizie 
calificare a ambilor 
renți s-a dictat în 
dintre A. Bukov și bulgarul 
Ivanov (90 kg). Ei au luptat 
...orbește, fără ca vreunul 
dintre ei să inițieze o acți
une tehnică, astfel că, în min. 
8, ambii au primit cel de al 
treilea avertisment, nare a în
semnat și descalificarea lor. 
La cat. 100 kg, N. Mandea 
l-a învins pe Jelev (Bulgaria) 
prin descalificare, întrucît 
sportivul bulgar n-a găsit alt 
antidot împotriva centurilor 
lui Mandea decît „fuga" pc 
saltea Greul nostru. V. Do- 
lipschi, a trebuit să lupte în
tr-o atmosferă infernală, la 
acest meci galeria manifes- 
tîndu-se asurzitor. Cu toate 
acestea, românul a fost su
perior, l-a obligat pe turcul 
Durzun să se apere. Durzun 
n-a primit lupta și a tost 
pasiv. Victoria a fost acor
dată, prin descalificare lui 
Dolipschi.

pe 
fost 
Ay- 
des-

a 
lui 
de 
concu- 

partida

Iată și citeva amănunte 
la întrecerile de libere: 
Moldovan (cat. 62 kg) l-a 
trecut clar la puncte (8-0) pe iu
goslavul Kofanov. E. Cristian 
și grecul Voskopoulos (68 kg) 
au oferit un meci foarte spec
taculos, meritul avîndu-1 în 
special luptătorul român, care 
în final a obținut decizia la 
puncte, în unanimitate. I. Du
mitru (74 kg) a pus punct 
duelului său cu iugoslavul 
Sokrat, în min. 3, cîștigînd 
printr-un tuș imparabil. Cu 
toate că a luptat curajos, V. 
Mihăilă (82 kg) n-a putut să 
treacă de multiplul campion 
al Bulgariei la juniori și se
niori, Markov, pierzînd la 
puncte. Șt. Fnache (90 kg) 
a fost învins la tuș — în min. 
6 — de către Sahin (Turcia). 
Semigreul Șt. Gyorgy, concu- 
rînd în 
tendent 
bulgarul 
ușurință 
La cat.
rea dintre E. Panait și Oz- 
demir (Turcia) a luat sfîrșit 
cu un echitabil meci nul.

Alte rezultate: GRECO- 
ROMANE: 57 kg — Gungor 
(T.) b.p. Perpedis (G); 68 kg 
— Kissirly (T) b.p. Vaislav 
(I); 74 kg — Bem (I) b. dese. 
Apostolaris (G); 82 kg — 
Atanasov (B) b.p. Borojevic 
(I); 90 kg — Zvizdak (I) b.p. 
Bozman (T); 100 kg : Gengis 
(T) egal Nisovic (I). LIBERE: 
62 kg — Akdag (T) b.p. Ko- 
tiviskostas (G); 68 kg — Mi- 
halev (B) b. tuș Greifșevski 
(I); 74 kg Uzun (T) b.p. Hristo- 
fatos (G); 82 kg — Biilbill 
(T) b. tuș Baskalidik (G); 90 
kg — Baicev (B) b.p. Dimi
trios (G).

întrecerile iau sfîrșit mîine.

Selecționerul Rajko Mitici 
iși... dădăcește echipa.

(din „SPORT"-'Beograd.)

LUNI DIMINEAȚA, PENTRU AN
TRENAMENTE, LA CENTRUL 
SPORTIV.

După eșecul în calificările pen
tru campionatul mondial, echipa 
națională iugoslavă n-a mal sus
ținut nici un joc internațional.

Intilnirea cu România, care 
se va disputa pe stadionul 
J.N.A. Ia 3 septembrie (pro
babil la lumina reflectoarelor) 
poate însemna începutul unei 
noi epoci, cu mai mult succes 
decît cea dinaintea et

Formula de atae . _________,
i& dintre Djald (deși «uspen- 
dat pentru eliminarea din pri
ma etapă), Blekovlci (Parti
zan). Acimovid (Steaua ro
șie), Muikid (Sarajevo) șl 
Petkovlci (O.F.K. Beograd), Șl 
probabil că acestora Mitici le 
va mai adăuga pe Trivid, o 
mare simpatie a selecționeru
lui șl jucătorul căruia acesta 
Ii dă, uneori, sarcina omului 
de legătură. Excelentul vlrf de 
atac de la Sarajevo, Vahldln 
Musemicl, probabil nu va fl 
pe listă, pentru că este sus
pendat de clubul său și ded 
n-are antrenament. Pe de alta 
parte, un mare talent al fot
balului iugoslav, Georgevid 
de la Partizan, deși se antre
nează asiduu după o boală 
grea, probabil că nu va fi 
ales de Rajko Mitici datorită 
jocului său prea individual, 
ce amintește de Sekularaț, ce
lebrul fotbalist iugoslav care 
ne-a părăsit de curlnd, pierind 
In America do Sud,

12).

au reușit sâ dispună 
Bulgariei cu 3—1 <5,

de 
de
13,

— coresp. Emil COSTOIU
arbitru internațional

PANORAMIC SPORTIV EXTERN
O dată cu ultimele zile de 

caniculă și cu apropierea toam
nei se întețește calendarul com- 
petițional. Chiar și fotbalul
- respectăm prioritatea, to
tuși... - ne va furniza, în sap- 
tămina-subiect a panoramicului 
nostru,- numeroase prilejuri de 
comentarii. Desigur, sint de ac
tualitate campionatele naționale 
ale unor țări cu fotbal puternic. 
Desigur, grupele sud-americane 
ale preliminariilor „Cupei Jules 
Rimet“ poartă amprenta vulca
nicului temperament al spec
tatorilor. Dar tot drumul (spe
răm !) spre Mexic al naționa
lei române e cel ce ne intere
sează mai mult, iar apropiata 
confruntare Iugoslavia. — Ro
mânia reprezintă un jalon cu 
însemnătate ce nu. poate, scăpa 
nimănui. Lăsînd în grija ru
bricii de specialitate comenta
riile propriu-zise, vă vom ară
ta doar că, de fapt, fotbaliștii 
noștri ii înlocuiesc — nici mai 
mult, nici mai puțin ! - pe 
brazilieni. Data acestui test 
era atribuită unei confruntări 
Iugoslavia - Brazilia, dar pre
tențiile pecuniare ale la tin o- 
americanilor au depășit limita 
admisibilă și s-a acordat pre
ferință românilor. Deasupra 
tentei anecdotice pe care ar fi 
tentați unii să o vadă, faptul 
spune multe. Poate că e chiar 
un simptom...

Cui să-i acordăm rangul doi ? 
Ei bine — tenisului, care ne-a 
adus una din cele mai mari 
satisfacții posibile prin califi
carea in „Challenge-Round”. E 
adevărat, debutul la Forest 
Hills n-a... durat prea mult 
pentru Țiriac, dar, dacă avem 
în vedere fantastica participare
— fără precedent, dar, poate, 
și fără repetare in istoria spor
tului alb — ne vom da seama 
că nu este vorba de contra- 
performanțe în pragul marelui 
examen. Vom mai acorda însă 
eîteva rînduri celei mai presti
gioase rachete a ultimilor ani, 
australianul Rod Laver, stin- 
gaciul roșcat care colecționează 
titluri. A realizat „Marele Slem” 
în 1962 și este în pragul re
editării performanței la 7 ani 
interval. Performanța (cîștiga- 
re» celor 4 mari clasice : „in
ternaționalele’ Australiei,

grija ru-

s.

iWS
li

f.
r

&

Tînărul șahist 
ani) este nou!

sovietic Anatoli Karpov 'IS 
campion mondial al junio

rilor.

compania unui pre
ia medalia de aur, 
Stoianov, a cedat cu 
la puncte (2—12).

4-100 kg, confrunta-

Selecționerul unic nu va expe
rimenta nici de data aceasta, d 
SE VA BAZA, ÎN PRINCIPAL, 
PE JUCĂTORII CONSACRAȚI.

Campionatul iugoslav este abia la 
început, mulțl jucători din echi
pa națională n-au arătat o for
mă deosebită și Mitici are pro
bleme. în special cu apărarea 
Imediată. Jucătorul Cveck, din 
echipa Dinamo Zagreb, este ac
cidentat, iar fundașul stingă Ief- 
tici, de Ia Steaua roșie Belgrad, 
ca și omologul său din Sarajevo, 
Teșan, nu sint în formă. SINGU
RUL NUME PRECIS PE LISTA 
CANDIDAȚILOR PENTRU APĂ
RAREA IMEDIATĂ ESTE FUN
DAȘUL MILOV AN GIORICI, pe 
care antrenorul de la Steaua 
roșie il consideră ca unul dintre

Dupl cum vedeți, singurul nu
me nou în atacul iugoslav va fl, 
probabil, Mulklcl, interul de la 
Zelejnicear Sarajevo, un fotbalist 

■ plin de temperament, tehnician 
desâvlrșit și cu un deosebit simț 
al porții. De la el, Mitici așteaptă 
confirmări depline, pentru o pe
rioadă mal lungă, !n echipa na
țională.

SELECȚIONERUL UNIC IUGO
SLAV DOREȘTE CA MECIUL CU 
ECHIPA ROMÂNIEI SA ÎNSEM
NE, IN PRIMUL RÎND, UN FRU
MOS SPECTACOL FOTBALISTIC. 
LA CARE SE AȘTEAPTĂ CA 
OASPEȚII SA CONFIRME, TOT
ODATĂ, ULTIMELE LOR SUC
CESE.

Cu atlt mal mult, cu cit în țara 
noastră fotbaliștii români sint 
foarte apreciațl, mal ales după 
excelentele rezultata înregistrate 
tn ultimul timp.

V. NEDELKOVICI
Belgrad, st auguat

t

FOTBAL MERIDIANE
• Victorii ale selecționabililor maghiari și polonezi

• Doi lideri în campionatul Angliei
Selecționata Ungariei a sus

ținut un meci de pregătire la 
Florența cu formația Fioren
tina. Fotbaliștii maghiari au 
terminat învingători cu scorul 
de 4—2 (1—0) prin golurile 
marcate de Dunai (min. 13, 
57 și 71) și Fazekaș (min 81). 
Cele două goluri ale gazdelor 
au fost înscrise 
(min. 85 și 89).

de Chiarugi

în campionatul U.R.S.S., Di
namo Minsk a pierdut pe te
ren propriu cu 1—2 în fața 
lui Dinamo Kiev. In alte două 
jocuri, Dinamo Moscova a în
vins cu scorul de 4—1 pe Zenit 
Leningrad, iar Cernomoreț O- 
dessa a terminat egal cu Spar
tak Moscova i 0—0.

REGATA CURAJULUI
CONSTANȚA. 29 (prin telefon). 

Regata a treia, a Balcaniadei de 
jachting disputată pe un vlnt 
de forța 6 (12 m pe secundă), 
cu rafale, a cerut concurenților 
pe lingă calități tehnice și foar
te mult curaj. Această regată a 
priit veliștilor români, care azi 
au terminat pe locuri mult mai 
bune decît in întrecerile prece
dente. Aceasta cu excepția lui 
P. Burcea — abandonat din cau
za catargului rupt — și a echipa
jului N. Culică4-V. Andronic, 
care nu s-a prezentat la start 
din cauza unei răsturnări șl a 
Imposibilității de a redresa am
barcațiunea. Forța vlntului a de
terminat 6 neprezentări șl 3 
bandonuri la clasa Finn, o ne- 
prezentare și 4 abandonuri 
clasa F.D. („Olandezul zburător"), 
datorită răsturnărilor și nesigu
ranței în plutire. Dintre cei 14 
concurenți de la clasa Finn, încă 
de la start s-a desprins Gh. Ni- 
colcioiu. El a condus in majori
tatea cursei, dar cei doi rivali 
(R. Ofcearov — Bulgaria și P. 
Kouligas — Grecia) l-au depășit. 
Primul sosit a fost bulgarul Of
cearov, dar se pare că juriul iși 
va spune cuvintul asupra ciști- 
gătorului din cauza unei volte 
fortuite. Ceilalți reprezentanți ai 
noștri P. Svoboda și N. Opreanu, 
au sosit pe locurile 7 și 8. La 
clasa Finn, clasamentul după 
trei regate este următorul : 1.
P. Kouligas (Grecia) 3 p, 2. I.

Hagipaulis (Grecia) 3 p, 3. P. 
Encev (Bulgaria) 11 p, 4. N. Lo- 
golanls (Grecia) 16 p, 5. Gh. Ni- 
colclolu (România) 20,5 p. Clasa
mentul etapei la clasa F.D. : 1. 
S. Kiriakldes+M. Pandelis (Gre
cia), 2. B. Merzecl+A. Pegell 
(Turcia), 3. I. Apostol-t-D. Nlcu- 
lescu (România). Clasamentul ge
neral : 1. S. Kiriakldes+M. Pan
dells 0 p, 2. T. Bonas+A. Bonas 
(Grecia) 3 p, 3. D. Bablc+S. Nl- 
collc (Iugoslavia) 8,7 p.

C. POPA—coresp. principal

Rezultate din etapa a 6-a 
a campionatului englez : Li- 
verpool—Crystal Palace 3—1 ; 
Manchester United — New- 
cas’e 0—0; Southampton—Ips
wich 4—2 ; Stoke — Coventry 
2—0 ; Manchester City — Sun
derland 4—0 ; Tottenham — 
Chelsea 1—1 ; Wolverhampton 
— Derby 1—1. în clasament: 
Everton și Liverpool 11, Wol
verhampton 10 etc.

într-un meci amical dispu
tat la Varșovia, selecționata 
Poloniei a întrecut cu scorul 
de 6—1 (5—1) echipa Norve
giei. Au marcat: Lubanski 
(2), Marks (2), Dina, Bryhczi 
și respectiv Iverssen.

a-

la
VOLEIBALIȘTII JAPONEZI

ACUMULEAZĂ PUNCTE

MOSCOVA, 29 (Agerpres). 
Turneul internațional mascu
lin de volei de la Moscova 
a continuat cu partida dintre 
selecționatele Japoniei și Po
loniei, în care victoria a re
venit primei echipe cu scorul 
de 3—1 (9—15, 15—8, 15—6, 
15—8).

în prezența a peste 50 000 
de spectatori, la Copenhaga 
s-a disputat returul meciului 
dintre echipele K.B. Copen
haga și Turku (Finlanda), con- 
tînd pentru „Cupa campioni
lor europeni". Victoria a reve
nit gazdelor cu scorul de 4—0 
(2—0). învingători și în pri
mul joc (1—0), fotbaliștii da
nezi s-au calificat pentru tu
rul următor, în care vor în- 
tîlni pe Benfica Lisabona.

Echipa bulgară Levski So
fia a jucat la Liege cu forma
ția locală Standard. Victoria 
a revenit gazdelor cu scorul 
de 1—0 (0—0).

URZICĂ (locul II)
FINISEAZĂ

LA STOCKHOLM
In penultima . rundă a cam

pionatului mondial de șah 
pentru juniori de la Stockholm, 
Aurel Urzică a obținut o fru
moasă victorie la iugoslavul 
Vujacici.

Tn clasament continuă să 
conducă Karpov (U.R.S.S.) cu 
9. p, urmat de Urzică (Româ
nia) 6’/2 p, Adorjan (Unga
ria) 6 p.

• • • IAR DRIMER
DEBUTEAZĂ

LA HAVANA
La Havana a început „Me

morialul Capablanca". în 
prima rundă, șahistul român 
Dolfi Drimer a remizat cu 
iugoslavul Giigorici. Alte re
zultate: 
1—0: 

>/2—>/2; 
*/2—»/2; 
>/2—*/2.

Uhlmann — Cobo 
Jimenez — Parma 
Donner — Radulov 

Pomar — Panno

AMERICANII CONTINUA SĂ COMENTEZE APROPIATOL CHAllENGE-ROUND

Rolland G a r o s, 
Wimbledon și Fo
rest Hills) n-a mai 
fost realizată decît 
de doj tenismani, 
Donald Budge și... 
Rod Laver), cite o 
dată fiecare. Dar 
Laver pare, anul 
acesta, că poate 
mai mult ca ori- 
cind (iar asta este 
o altă mare perfor
manță). invincibil 
in turneele impor
tante. O victorie la 
Forest Hills i-ar a- 
duce o glorie greu 
de egalat sau de 
depășit...

Continuă compe
tiții în care sînt 
angrenați sportivi 
români. La Kla
genfurt, în Austria, 
sînt programate 
campionatele euro
pene ale canotoa
relor, pentru noi 
prilej anual de a 
obține rezultate de 
prestigiu. Sperăm, 
desigur, că 1969 nu 
va face excepție...

La Salonic, tn 
Grecia, Balcaniada 
masculină de bas
chet a seniorilor ne poate furni
za date importante în legătură 
cu perspectivele echipei care ne 
va reprezenta Ia „europenele" 
de la Napoli, in luna septem
brie.

La Stockholm, se dispută ul
timele partide din campionatul 
mondial de șah rezervat ju
niorilor, în care românul Aurel 
Urzică pare a confirma speran
țele expuse într-un panoramic 
precedent. De altfel, întrecerea 
din Suedia a mai avut și darul 
de a aureola un cîștigător au
toritar, sovieticul Anatoli Kar
pov, campion mondial încă cu 
două runde înainte de final, 
jucător care reconfirmă clasa 
șahului din U.R.S.S.

în Polonia, la Lublin, se va 
da startul tntr-0 altă mare com
petiție șahistă care ne-a adus 
satisfacții, campionatul mon
dial feminin pe echipe. Meda
liile de argint flgurînd deja

in

cel eu- 
punctul 
Perioa-

panoplia eșichierului româ
nesc o așteaptă, pretenție justi
ficată, pe a treia.

Atletismul, mai ales 
ropean, se apropie de 
culminant al sezonului,
da precedind „europenele" de 
la Atena va sta, mai mult ca 
sigur, sub semnul recordurilor 
și al opțiunilor asupra unui 
loc pe podium. De urmărit, 
așadar, rubrica de rezultate 
tehnice.

în final, vă mai semnalăm 
concursul de călărie C.H.I.O. de 
la Rotterdam, competiție bene
ficiind tradițional de un uriaș 
succes de public, precum și 
Cupa Alpilor la automobilism, 
care va pune la chinuri timp 
de șase zile numeroase ma- 
"îni șl numeroși piloți de pres
tigiu.

(Urmare din pag. 1)

niei, pină in fazele decisive ale 
competiției. Debutul încununat 
de succes al sportivilor români 
in finala inter-zone este descris 
pe larg in articol. ..... Speran
țele britanicilor de a reveni in 
Challenge-round crescuseră, 
scrie revista, dat fiind că Ju
cau acasă, pe terenul care le 
conține cel mai bine — gazon — 
împotriva românilor care sint, 
îndeobște, exponenții terenuri
lor cu zgură. E drept, cei doi 
români — Ion Tiriac și Ilie 
Năstase — dispun de o vastă 
experiență, in special ca echipă 
de dublu, dar lipsa lor de aco
modare pe iarbă îi expunea la 
mari pericole în partidele de 
simplu. Totuși, in jocul inau
gural cu Cox, experimentatul 
Tiriac și-a învins adversarul 
ca pe propriul său copil..

Sînt relatate, apoi, în amă
nunt, fazele dramaticelor jocuri 
de la Wimbledon, în care româ
nii și-au cucerit, pas cu pas. 
marea ■ ictorie : „Românii dis
putau primul lor meci de du
blu pe iarbă, în Cupa Davis.

Handicapul era greu, cu tot 
palmaresul lor remarcabil. In 
acest an, la campionatele Fran
ței, ei învinseseră perechea 
australienilor Ken Rosewall și 
Fred Stolle. In turneul de la 
Wimbledon, din iunie, românii 
nu se prezentaseră in proba de 
dublu, ca un protest pentru 
faptul de a nu fi fost desem
nați capi de serii. Acum, aveau 
o bună ocazie să-și pledeze 
cauza... Năstase, care are o 
deosebită imaginație in plasa
rea mingilor de la fileu, fiind, 
totodată, rapid și îndrăzneț in 
retururi, a completat perfect 
jocul solid al lui Tiriac, pere
chea română distanțindu-se cu 
10-8, 3-6, 6-3, 6-4 !”

în încheiere, revista ameri
cană descrie ultimul joc, deci
siv, in care Ilie Năstase a adus 
echipei române punctul victo
riei, după emoționantul său 
duel cu Mark Cox. „Atunci, 
Tiry l-a purtat în triumf pe 
Nasty pină la vestiar, unde su
porterii echipei române sărbă
toreau deja victoria” — încheie 
martorul ocular al memorabilei 
partide.

ale S.U.A. sub semnul neșan
sei. Ion Țiriac s-a accidentat 
de la primele mingi ale întîl- 
nirii sale cu cunoscutul jucă
tor profesionist iugoslav Ni
kola Pilici, neputind să-i opu
nă decît o slabă rezistență pe 
parcursul a trei seturi : 1—6,
2— 6, 0—6. Țiriac are o coastă 
fisurată și participarea sa la 
jocurile din probele de du
blu este acum incertă. Elimi
nat este și Petre Mărmurea- 
nu. care s-a apărat însă foar
te frumos în fața fostului cam
pion american Ch. McKinley, 
căruia i-a cedat cu 4—6, 4—6,
3— 6. Ilie Năstase urmează să

joace mai tîrziu, în cursul zi
lei. cu noul campion al S.U.A., 
redutabilul Stan Smith, meci 
așteptat cu deosebit interes aci 
(n. r. din cauza diferenței de 
fus orar, nu putem insera 
acest rezultat decît în ziarul 
nostru de mîine).

Alte rezultate ale favoriților 
turneului : Laver-Pinto Bravo 
6—4, 7—5, 6—2 ; Ashe— Crealv 
6-4, 6—3, 4—6, 6—3 ; Santan’a 
—Courcol 6—1, 6—1, 6—1 ; 
Rosewall—Moore 6—3, 6—2,
6— 2 ; Emerson—Orantes 6—1,
7— 5, 6—3 ; Ralston—Stilwell 
6—3, 11—9, 6—4.

TERENUL DE LA CLEVELAND 
VA FI SPECIAL RE AMENAJAT?

G. RUSSU-ȘIRIANU

FOREST HILLS, ZIUA A ll-a

TIRIAC $1 MĂRMUR'ANU - ELIMINAȚI...
NEW YORK, 29 (prin tele- au început cea de a doua zl a 

fon). — Tenismanii români campionatelor internaționale

NEW YORK, 29. — Știri 
apărute în presa americană 
anunță că organizatorii apro
piatei finale a „Cupei Davis“ 
continuă să privească în a- 
mănunt condițiile de desfășu
rare ale întîlnirii, opunînd 
pe tenismanii Statelor Unite 
și României. Terenul de joc 
de la „Harold T. Clarke Sta
dium" din Cleveland, unde 
se va disputa challenge-

round-ul, este acoperit cu 
asfalt tratat pe cale chimică. 
El asigură o viteză relativ 

are a mingii, dar se pare 
că Donald Dell — căpitanul 
echipei S U.A. — a cerut re- 
acoperirea suprafeței de joc, 
pentru a-i mări și mai mult 
rapiditatea. Aceasta ar fi în 
avantajul tenismanilor ameri
cani, care practică un joc în 
forță și viteză.


